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Nolikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsunga, 2016 



I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: AND2016/4 
2. Pasūtītājs:  

 
Pasūtītāja nosaukums:  Alsungas novada dome 
Juridiskā adrese:  Pils iela 1, Alsunga,Alsungas  novads, LV-3306 
Reģistrācijas numurs:  90000036596 
Tālruņa numurs : 27813338 
Faksa numurs: 63351342 
E-pasta adrese:  dome@alsunga.lv 

Darba laiks:  Katru darba dienu: 8:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00, 
izņemot 
otrdienās līdz 18:00, piektdienās: līdz 15:00 

Iepirkuma 
kontaktpersona:  

Santa Kreičmane – iepirkumu speciāliste, e-pasts: 
iepirkumi@alsunga.lv, tālr.27813338 

 
3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk tekstā - Konkurss) ir iepirkumu 

procedūra  saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā - PIL). 
Iepirkumu komisija: Iepirkuma procedūru veic   izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – 
iepirkuma komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās  saskaņā ar  
pašvaldības nolikumu un sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013 . 
4. Piegādātājs: Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū  piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 
5. Pretendents: piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

5.1.  Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā 
(turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv 
piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta 
persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības 
biedri paraksta Konkursa pieteikumu, tehnisko - finanšu piedāvājumu.  

5.2.  Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.  
5.3.  Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.  

6. Apakšuzņēmēji:  
6.1. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura  

sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei 
neatkarīgi no tā, vai šī persona  pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam 
apakšuzņēmējam.  

6.2.  Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo  
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās līguma cenas vai lielāka, un 
katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.  

6.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī 
papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja 
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 
noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar 
pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68. panta nosacījumus. 

7. Līgumcena - kopējā samaksa par līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, 
izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

8. Iepirkumu procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šis iepirkuma nolikums ar pielikumiem 
(turpmāk- Konkursa Nolikums): 



8.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā veidlapa (pielikums Nr.1); 
8.2. Tehniskā piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.2); 
8.3. Finanšu piedāvājums 1.iepirkuma daļai  veidlapa (pielikums Nr.3); 
8.4. Finanšu piedāvājums 2.iepirkuma daļai veidlapa (pielikums Nr.4); 
8.5. Pretendenta Degvielas uzpildes stacijas saraksts (turpmāk tekstā DUS) veidlapa 

(pielikums Nr.5); 
8.6. Līguma projekts- turpmāk tekstā Līgums (pielikums Nr.6). 

9. Nolikuma saņemšana: 
9.1. Pretendenti ar šā iepirkuma nolikumu, turpmāk tekstā - Nolikums, un visiem tajā 

ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē www.alsunga 
.lv sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > , kā arī Alsungas novada domē,  darba laikā P.T.C.O 
8.00-17.00; ; Pk.8.00-15.00, pārtraukums 12.00-13.00 . 

9.2. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas. Ja ieinteresētais 
Piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var 
pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos 
izdevumus. 

10. Papildus informācijas sniegšana: 
10.1. Papildus informācijas sniegšana termiņi atbilstoši PIL 30.panta otrai un trešais daļai.  
10.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta 

pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma (www.alsunga.lv sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi >. 
Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija 
nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir 
nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

10.3. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 
10.4. Pretendents, kurš vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras 

dokumentiem vai skaidrojumu, iepirkumu kontaktpersonai iesniedz vēstuli ar jautājumu, 
atsūtot to e-pastā iepirkumi@alsunga.lv, pa pastu, vai arī personīgi Alsungas novada 
domē. 

11.  
11.1. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājas lapā internetā, iepirkumu komisija 

jautājumu iesniegušajam pretendentam atbildes sniedz arī, nosūtot informatīvu vēstuli uz 
attiecīgā Pretendenta norādīto e-pastu . 

12. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 
12.1. Piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši Konkursa Nolikumam, iesniedzami Alsungas 

novada domē, Pils  iela 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,  (pie iepirkuma 
specialistes) līdz 2016.gada 16.novembrim, plkst.14:00. 

12.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās. 
12.3.  Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu daļu vai daļām  pilnā   apjomā.  

Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par iepirkuma priekšmetu 
daļu vai daļām. 

12.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka 
piedāvājums saņemts un reģistrēts. 

12.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu 
no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt 
piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim 
jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu); 

12.6. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa 
pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz 
12.1. punktā noteiktā termiņa beigām. 

12.7. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks 



izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam. 
12.8. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem. 
12.9. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē Alsungas novada domes 

sēžu zālē, Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsungā, Alsungas novadā tūlīt pēc 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Tajā var piedalīties visas ieinteresētās 
personas. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieki tiks reģistrēti (jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments un pilnvara, ja sanāksmes dalībnieks nav reģistrēts kā 
paraksttiesīga persona). 

12.10. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc 
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 
pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.  

12.11. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma 
komisija veic slēgtā sēdē.  

12.12. Ja tiek iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojam attiecībā uz prasībām, kas 
iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs savā 
mājaslapā internetā www.alsunga.lv sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > publicē informāciju 
par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus 
nolikumā noteiktajā laikā. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā izsludina jaunu 
piedāvājumu atvēršanas vietu un laiku vai nosūta (izsniedz) saņemtos piedāvājumus 
atpakaļ, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.daļā noteikto. 

 
13. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai: 

13.1. Ja attiecībā uz Piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot 
komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā, detalizēti norādot, kura 
informācija Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas 
pieejamības informācija. 

13.2. Pasūtītājs savā mājas lapā publicēs Iepirkuma Līguma vai tā grozījumu tekstu ne vēlāk kā 
dienā, kad stājas spēkā Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.  Iepirkuma līguma 
un tā grozījumu teksts būs pieejams Pasūtītāja mājas lapā visa Iepirkuma līguma darbības 
laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus. 

13.3. Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām 
iepirkuma daļām (daļu sadalījums atbilstoši Konkursa nolikuma 16,17 punktam). 

13.4. Piegādātājam jāsagatavo un jānoformē Piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010. gada 28. 
septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 
un jāiesniedz Piedāvājuma dokumenti atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām, 
izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas. 

13.5. Iesniedzot piedāvājumu Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja piedāvājums ir cauršūts un 
caurauklots. Apliecinājumam jābūt iekļautam piedāvājuma sējumā. 

13.6. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt 
skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

13.7. Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šo oriģinālo 
dokumentu pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 
dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma 
teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā. 

Tulkojuma apliecinājumā jāietver: 
- norāde - TULKOJUMS PAREIZS; 
- personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta 

atšifrējums, statuss; 
- apliecinājuma vietas nosaukums un datums; 



- zīmoga nospiedums (ja Pretendents dokumentos neizmanto zīmogu, tad norāde – 
Bez zīmoga). 

13.8. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, aiz kura ievietojami visi pārējie 
piedāvājuma dokumenti Konkursa nolikuma 12.14. punktā norādītajā secībā. 
Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, caurauklotām  un apliecinātam dokumenta 
caurauklojumam. Piedāvājuma daļas apvienojamas vienā sējumā. 

Apliecinājumā jāietver: 
- norāde par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 
- personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts,    paraksta 
atšifrējums, statuss; 
- apliecinājuma vietas nosaukums un datums; 
- zīmoga nospiedums (ja Pretendents dokumentos neizmanto zīmogu, tad 
norāde – Bez zīmoga). 

13.9. Pretendentam iesniegtās oriģinālo dokumentu kopijas obligāti jāapliecina. 
Apliecinājumā jāietver: 

- Norāde -  KOPIJA; 
- norāde - KOPIJA PAREIZA  vai  KOPIJA ATBILST 
ORIĢINĀLAM .  

- personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu paraksts un paraksta atšifrējums, 
statuss; 

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums; 
- zīmoga nospiedums (ja Pretendents dokumentos neizmanto zīmogu, tad norāde – Bez 
zīmoga). 

13.10. Pretendents, kurš būs iesniedzis neparakstītus dokumentus vai nebūs iesniedzis 
paraksttiesību apliecinošu dokumentu (kompetentas iestādes iesniegtas izziņas kopija, kas 
apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu 
iepirkuma procedūras ietvaros vai pilnvaru  oriģināls vai tā apstiprināta kopija, ja 
iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt apakšuzņēmēju), tiks 
izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

13.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personu apvienība, tad pretendenta 
pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visiām apvienības dalībnieku 
personām ar paraksta tiesībām pārstāvēt dalībnieku šajā iepirkuma procedūrā vai to 
pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojams pilnvaras oriģināls vai tās apliecinātā kopija). 

13.12. Dokumentus, kas attiecas uz apakšuzņēmēju, uz personu apvienību vai tās dalībniekiem, 
jāparaksta to personai ar pārstāvības tiesībām. 

13.13. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.  
13.14. Piedāvājums sastāv no Konkursa nolikuma 24. un 25. punktos noradītajiem 

dokumentiem:  Pretendenta atlases dokumenti,  Tehniskais piedāvājums,  Finanšu 
piedāvājums  iesniedzamas vienā apvienotā sējumā. Viss Pretendenta piedāvājums 
ievietojams vienā apzīmogotā un aizlīmētā aploksnē ar Iepirkuma norādi: 

 

Alsungas novada domes Iepirkumu komisijai 

Iepirkumam: „Degvielas iegāde Alsungas novada domes  vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. AND2016/4 
Pretendents: ________(nosaukums; reģistrācijas Nr., adrese, e-pasts, kontaktpersona; 

kontaktinformācija) 

ar norādi: 

„Neatvērt līdz 2016.gada 16.novembrim plkst.14:00 piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmei”. 

 



13.15. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem 
Konkursa Nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā līguma projekta, nosacījumiem. 

13.16. Jebkuri noteikumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek izskatīti atbilstoši PIL. 

II. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

14. Iepirkuma priekšmets -  autotransportam paredzētās degvielas iegāde Alsungas novada 
domes vajadzībām atbilstoši Konkursa Nolikuma un Tehniskās specifikācijās noteiktajām 
prasībām. 

15. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods iepirkuma daļai Nr.1 un Nr.2. - 09100000-0 
16. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās: 

16.1. Iepirkuma daļa Nr.1 – kopējais daudzums 6000 (seši tūkstoši) litru 95E markas 
benzīna  un 10500( desmit tūkstoši pieci simti) litri DD( dīzeļdegviela)  un 4000 litri –
Sašķidrinātā naftas gāze(LPG) iegāde piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk- 
DUS) Alsungas novada domes vajadzībām, atbilstoši Tehniskai specifikācijai; 

16.2. Iepirkuma daļa Nr.2 – kopējais daudzums 20500  (divdesmit tūkstoši pieci simti ) litru 
dīzeļdegvielas (turpmāk -DD) un 5500( pieci tūkstoši pieci simti) litru 95E markas 
benzīna  iegāde, atbilstoši tehniskai specifikācijai, Alsungas novada domes( komunālās 
saimniecības un atutoceļu uzturēšanas vajadzībām) 

 
17. Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.1: 
 
Pretendentam jānodrošina: 

17.1. degvielas iegāde Pretendenta DUS 7 (septiņas) dienas nedēļā. Plānotais degvielas iegādes 
daudzums: benzīns-6000 litri, dīzeļdegviela-10500 litri, 4000litri-sašķidrinātā gāze( 
LPG)) 

17.2.  Vismaz vienai degvielas uzpildes stacijai jāatrodas Kuldīgā, Rīgā, Liepājā, Ventspilī u.c 
17.3.  degvielas izsniegšanu ar norēķinu kartēm pretendenta DUS;  
17.4. bezmaksas degvielas karšu izgatavošana 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas; 
17.5. degvielas norēķinu kartes derīguma termiņš – ne mazāks par 12 mēneši; 
17.6. iespēja norēķināties par precēm un pakalpojumiem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar 

pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pavadzīmes (rēķina) saņemšans  dienas; 
17.7. Pretendenta piedāvātajai degvielai ir jābūt augstas kvalitātes, atbilstošai Latvijas valsts 

standartiem un 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām; 

17.8. Apliecinājums, ka Pretendents ziemas sezonā nodrošinās dīzeļdegvielas aukstumnoturību 
līdz  -320C temperatūrai. 

17.9. Piedāvātās autogāzes kvalitātes atbilstība standartam LVS EN 589 ,,Automobiļu degviela. 
Sašķidrinātā naftasgāze (LPG). Prasības un testēšanas metodes 

17.Tehniskā specifikācija iepirkuma daļai Nr.2: 
 
Pretendentam jānodrošina: 

17.1.degvielas iegāde Pretendenta DUS vismaz sešas dienas nedēļā. Plānotais degvielas iegādes 
daudzums: benzīns-5500 litri, dīzeļdegviela-20500 litri; 
17.2.lai attālums līdz tuvākai Pretendenta DUS no Alsungas novada domes  (adrese: Pils iela 

1,Alsunga, Alsungas novads.) nepārsniedz 5 km.  Attālums līdz DUS tiek mērīts pilnos 
kilometros, braucot no attiecīgā izejas punkta (Alsungas novada domes ēkas) pa visa veida 
ceļiem pa īsāko maršrutu, mērījumus nolasot odometrā; 

17.3.iespēja norēķināties par precēm un pakalpojumiem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar 
pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pavadzīmes (rēķina) saņemšans  dienas; 



17.4.Pretendenta piedāvātajai degvielai ir jābūt augstas kvalitātes, atbilstošai Latvijas valsts 
standartiem un 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna 
un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām; 

      17.5.Apliecinājums, ka Pretendents ziemas sezonā nodrošinās dīzeļdegvielas aukstumnoturību 
līdz  -320C temperatūrai. 

- Minētie degvielas apjomi ( 16 un 17 punktā) ir orientējoši, tie iegūti, apkopojot iepriekšējo 
gadu patēriņu. Nolikumā norādītais apjoms nav uzskatāms par saistošu Pasūtītājam – 
konkrētos degvielas daudzumus pēc apstākļiem, vajadzības un finanšu iespējām noteiks 
Pasūtītājs iepirkuma līguma darbības laikā, nepārsniedzot Līgumcenu. 

18. Līguma izpildes laiks, norēķinu kārtība : 
18.1.Līguma izpildes laiks 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs 
ir sasniedzis līgumcenu vai iegādājies noteikto degvielas daudzumu, atkarībā no tā kurš apstāklis 
iestājas ātrāk; 
18.2.Pasūtītājs veiks pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā Līguma projektā noteiktajā 

kārtībā. 
19. Par katru iepirkuma priekšmeta daļu tiks slēgts atsevišķs piegādes līgums. 
20. Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu, jāņem vērā, ka: 

20.1.Pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikuma prasībām, kā arī apakšuzņēmējus, kuru veicamo 
piegāžu vērtība ir 20% no kopējās līguma cenas vai lielāka, pēc līguma noslēgšanas drīkst 
nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām. 

 
III. PRETENDENTU ATLASE, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 
21. Piedāvājumus d r ī k s t  iesniegt pretendenti, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu pretendentu izslēgšanas noteikumi, 
ņemot vērā PIL 39.1 panta otrās, ceturtās, astotās un divpadsmitās daļas nosacījumus. 

Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu pretendentu piemēro PIL 39.1 panta 
desmito daļu. 

21.2.Atlases prasības attiecas uz pretendentu un šādām pretendenta piesaistītajām personām: 
21.2.1.  pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no līgumcenas; 
21.2.2. personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
21.2.3.  pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 
K o n k u r s a  Nolikumā noteiktajām atlases prasībām. 

22.  Iesniedzot Konkursa Nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka 
tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei. 

23. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 
neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas 
puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo 
vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās 
noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārējās 
vienošanās, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no minētā līguma vai vispārīgās 
vienošanās līdz  piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši  publiska piegādes vai 
pakalpojuma līguma gadījumā  12 (divpadsmit) mēneši. 

 



24. Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti: 
 

24.2.pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām; 
 

Atlases prasības 
 

  Iesniedzamie  dokumenti 
 

24.2. Pretendenta 

apliecinājums par  piedalīšanos 
Konkursā, kas jāparaksta pretendenta 
pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 
pilnvarotai personai. 

 

24.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai 
Konkursā (aizpildīts 1. pielikums) 

 24.2.2. Pretendenta amatpersonas  ar  
pārstāvības tiesībām izdota pilnvara 
(oriģināls vai apliecināta kopija) 
citai personai parakstīt piedāvājumu un 
iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no LR      
Uzņēmumu reģistrā norādītās vai 
citā  reģistrā norādītās. 

24.2.3. Ja pretendents ir piegādātāju 
apvienība un sabiedrības līgumā nav 
atrunātas pārstāvības       tiesības, 
pieteikuma  oriģināls jāparaksta 
katras personas, kas      iekļauta 
piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar  
pārstāvības tiesībām. 

 
 
 

 

24.3. Pretendentam ir spēkā esoša 
atļauja (licence), kas apliecina, ka 
pretendentam ir tiesības veikt 
degvielas mazumtirdzniecību( 
mazumtirdzniecību) vai cits 
līdzvērtīgs dokuments,      ja     
attiecīgās valsts normatīvie akti 
paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai cita
 līdzvērtīga           dokumenta 
izsniegšanu. 

(iesniedzams Iepirkuma daļai Nr.1 un 
Nr.2) 

24.3.1. licences vai sertifikāta apliecināta 
kopija par tiesībām veikt degvielas 
mazumtirdzniecību vai cits līdzvērtīgs 
dokuments,      ja      attiecīgās valsts normatīvie 
akti paredz pretendenta tiesības veikt Konkursa 
nolikumā noteikto piegādi. 

24.3.2.  Ja  piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība, tad Konkursa nolikuma 
24.3.1. apakšpunktā minēto dokumentu 
iesniedz par  dalībnieku,     kurš piesaistīts, 
lai izpildītu     24.3. punktā noteikto  
prasību. 

 



24.3.3. Ja pretendents balstās uz 
apakšuzņēmēja        iespējām,        lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā   par  
līgumu       vai Konkursa     nolikumā   
noteiktajām  prasībām, tad Konkursa nolikuma 
24.3.1. apakšpunktā               minēto dokumentu 
iesniedz            par apakšuzņēmēju, kurš 
piesaistīts, lai izpildītu   24.3. punktā noteikto 
prasību. 

24.4. Pretendenta piedāvātajai 
degvielai jāatbilst Latvijas 
nacionālajiem un Eiropas Savienības 
standartiem, kā arī normatīvo 
dokumentu prasībām, t.sk. Ministru 
kabineta 26.09.2000. noteikumiem  
Nr.332 „Noteikumi par benzīna un 
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”. 

(iesniedzams Iepirkuma daļai Nr.1 un 
Nr.2) 

24.4.1. dokumenta (serifikāta) 
apliecināta kopija, lai izpildītu Konkursa 
nolikuma 24.4. punkta prasību. 

24.4.2. Ja  piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība, tad Konkursa nolikuma
 24.4.1. apakšpunktā minēto dokumentu 
iesniedz par  dalībnieku,  kurš piesaistīts,
 lai izpildītu     24.4. punktā  noteikto prasību. 

24.4.3. Ja pretendents balstās uz 
apakšuzņēmēja        iespējām,        lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
paziņojumā   par       līgumu       vai Konkursa     
nolikumā     noteiktajām  prasībām, tad 
Konkursa nolikuma 24.4.1. apakšpunktā              
minēto dokumentu            iesniedz            par 
apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, lai izpildītu     
24.4 punktā noteikto prasību. 

 

 
25. Tehniskā un finanšu piedāvājums, iesniedzamie dokumenti: 

25.1.Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju atbilstoši nolikumam 
pievienotajai formai (2.pielikums); 

25.2.Finanšu piedāvājums iepirkumu daļai Nr.1 jāsagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai 
formai (3.pielikums); 

25.3.Finanšu piedāvājums iepirkumu daļai Nr.2 jāsagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai 
formai (4.pielikums); 

25.4.Latvijas Republikā esošas degvielas uzpildes stacijas, kurās Pretendents  piedāvā 
pasūtītājam uzpildīt degvielu jāsagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai 
(5.pielikums); 

26. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu: 
26.1. Cenā jāietver visas iespējamās Predententa izmaksas (apkalpošans, transporta utml.), nodokļi 

izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN); 
26.2. Piedāvājumā cenas jāuzrāda euro  (EUR) ar precizitāti līdz 3 (trīs) zīmēm aiz komata; 



26.3. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā atlaide no degvielas 
mazumtirdzniecības cenas par 1 (vienu) litru paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām. 

 
IV. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

27. Piedāvājuma vērtēšana notiek saskaņā ar PIL un Konkursa nolikuma prasībām. 
28. Iepirkumu komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 
piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju katrā iepirkuma priekšmeta daļā 
atsevišķi. 

29. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena  katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi. 
30. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: 

- piedāvājuma noformējuma pārbaude; 
- pretendentu atlases dokumentu pārbaude; 
- tehniskā piedāvājuma pārbaude;  

        - finanšu piedāvājuma pārbaude; 
        - piedāvājuma vērtēšana. 
30.1. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 
31. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

31.1. Komisija vērtē piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma 12.punkta un tā apakšpunktu  
noteiktajām prasībām. 

31.2. Komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un tā piedāvājumu 
tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma 12. punkta un 
tā apakšpunktu prasībām un tas būtiski ietekmē tālāko vērtēšanas gaitu. 

32. Pretendentu atlase 
32.1.Komisija vērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušo pretendentu atbilstību 

Konkursa nolikuma III. nodaļā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un parbauda vai 
uz pretendentiem neattiecas PIL 39.1 panta pretendentu izslēgšanas noteikumi. 

32.2.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz pretendentu attiecas kāds no PIL 39.1 panta 
pretendentu izslēgšanas noteikumiem, ievērojot šī panta otrās, ceturtās, astotās un 
divpadsmitās daļas nosacījumus, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no 
turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. Attiecībā uz ārvalstīs 
reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu pretendentu piemēro PIL 39.1 panta desmito daļu. 

32.3.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kādai no Konkursa 
nolikuma III.nodala noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija 
izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

33. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 
33.1.Iepirkuma komisija vērtē pretendentu atlasi izturējušo pretendentu tehniskā 

piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 
33.2.Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībam, 

iepirkuma komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un 
tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

34. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude 
34.1. Iepirkuma komisija vērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Konkursa 

nolikumā izvirzītajām prasībām. 
34.2.  Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 
labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. 

34.3. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, iepirkuma 
komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu 
tālāk nevērtē. 

35. Piedāvājumu vērtēšana 



35.1. Komisija no parbaudi izturējušiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu 
Konkursa nolikuma 29.  punktam. 
 

V. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA, 
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

 
36. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi tiks piešķirtas 

pretendentam, kurš būs iesniedzis Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu. 

37. Komisija lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un rezultātu paziņošanu katrā 
iepirkuma priekšmeta daļa veic saskaņā ar PIL. 

38. Pasūtītājs slēdz ar Konkursa uzvarētāju piegādes līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 67. panta piekto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa 
beigām. Piegādes līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par 
iepirkuma līguma slēgšanu un Konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu katrā iepirkuma 
priekšmeta daļā.  

39. Ja līguma slēgšanas tiesības Konkursā iegūst piegādātāju apvienība, tad viņiem 10 (desmit) 
darba dienu laikā jāreģistrējas. 

 
V I .  IEPIRKUMU KOMISIJA 

 
 Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Konkursa nolikumu un Pasūtītāja 
rīkojumu par iepirkumu komisijas izveidošanu.  
40. Iepirkuma komisijas tiesības 

40.1.Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt
 detalizētus paskaidrojumus. 

40.2.Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu. 
40.3.Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
40.4.Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu. 
40.5.Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu. 
40.6.Pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi 

nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. 
40.7.Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.  

41. Iepirkuma komisijas pienākumi 
41.1.Nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu. 
41.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
41.3.Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Konkursa nolikumu. 
41.4.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

un Konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa 
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

41.5.Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem 
un Konkursa nolikumu. 

 
VII. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
42. Pretendenta tiesības 

42.1.Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Konkursa 
nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu. 

42.2.Rakstiski pieprasīt Konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā 
izmantojot elektronisko pastu. 

42.3.Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Konkursā. 
42.4.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 



iesniegto piedāvājumu. 
42.5.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu. 
42.6.Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un Konkursa nolikumu.  
43. Pretendenta pienākumi 

43.1.Lejupielādējot vai saņemot Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas 
sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas 
sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas 
Pasūtītāja interneta mājas lapā www.alsunga.lv 

43.2.Sniegt patiesu informāciju. 
43.3.Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā divos eksemplāros, pretendents ir 

atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma 
saņemšanu ne vēlāk kā Konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā. 

43.4.Rakstveidā, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus 
uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu. 

43.5.Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā 
termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par Pretendenta piedāvājumā iekļauto finanšu 
piedāvājuma cenu veidošanās mehānismu. 

43.6.Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus 
Konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Konkursa izpildei. 

43.7.Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem 
aktiem un Konkursa nolikumu. 

 



1. pielikums 
Konkursa,identifikācijas 

Nr. AND/2016/4, 
nolikumam 

 
 

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā veidlapa 

PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM 
                                  

Kam: Alsungas  novada 
domei 
Pils iela 1,Alsunga,  
Alsungas nov., LV-3306 
 
No: _________________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas 
nr.) 
 
 
 

Godātā komisija, 
1. Mēs piekrītam atklātā Konkursa „Degvielas iegāde Alsungas novada domes 

vajadzībām” nolikuma noteikumiem, iepirkuma identifikācijas numurs 
AND/2016/4 , līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt 
autotransporta degvielas iegādi šādās iepirkuma daļās (atzīmēt ar X): 

  Iepirkuma daļa Nr.1 – kopējais daudzums 6000 (seši tūkstoši) litru 95E 
markas benzīna  un 10500( desmit tūkstoši pieci simti) litri DD( 
dīzeļdegviela)  un 4000 litri- Sašķidrinātā naftas gāze(LPG)  iegāde 
piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk- DUS) Alsungas novada 
domes vajadzībām, atbilstoši Tehniskai specifikācijai; 
 

  Iepirkuma daļa Nr.2 – kopējais daudzums 20500  (divdesmit tūkstoši pieci 
simti ) litru dīzeļdegvielas (turpmāk -DD) un 5500( pieci tūkstoši pieci 
simti) litru 95E markas benzīna  iegāde, atbilstoši tehniskai specifikācijai, 
Alsungas novada domes( komunālās saimniecības un atutoceļu uzturēšanas 
vajadzībām) 
 

 
. 
 

2. Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Konkursā, 
pildīt Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

 

3. Mēs apliecinām, ka neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, 
kas iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas 
novērtēšanai. 

 

4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 
 

- personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. 
juridiskā adrese): ________________________________________________; 

 

- katras personas atbildības līmenis __________________________________. 
 

5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju (veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma summas): 

 



- apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): 

_________________________ 

(norādīt par katru daļu atsevišķi). 

 - apakšuzņēmēja atbildības līmenis % 

_________________________________(norādīt par katru daļu atsevišķi). 

6.  Ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju  (uz kura iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkumu procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībā): 

 
- apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): 

_________________________ (norādīt par katru daļu atsevišķi). 

7. Informācija par pretendentu un personu, kura pārstāv piegādātāju 
Konkursā: 

Pretendenta 
nosaukums:
  
Reģistrēts Komercreģistrā ( ja 
attiecas):
  
ar 
Nr.
  
Juridiskā adrese: 
  
Korespondences adrese: 
  
Kontaktpersona:
  

(vārds, uzvārds, amats) 
Telefons:
  
Fakss:
  
E-pasta 
adrese:
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
Nr.:
  
Banka:
  
Kods:
  
Konts:
  
 
 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, 
tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. 



Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
 
 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām . 
 
 
 
 

Amats:__________________________________ 
 
 

Vārds uzvārds:____________________________ 
 
 

Paraksts: ________________________________ 
 
 

Datums: _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.pielikums 
Konkursa,identifikācijas 

Nr. AND/2016/4, 
nolikumam 
 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma veidlapa 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

_______________________(pretendenta nosaukums) atklātā Konkursa Degvielas 
iegāde Alsungas novada domes vajadzībām”  identifikācijas numurs AND/2016/4, 
ietvaros, piedāvā piegādāt degvielu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai iepirkuma daļās 
(atzīmēt ar X): 
 
  Iepirkuma daļa Nr.1 – kopējais daudzums 6000 (seši tūkstoši) litru 95E 

markas benzīna  un 10500( desmit tūkstoši pieci simti) litri DD( 
dīzeļdegviela)  un 4000 litri - Sašķidrinātā naftas gāze(LPG)  iegāde 
piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk- DUS) Alsungas novada 
domes vajadzībām, atbilstoši Tehniskai specifikācijai; 

 

  Iepirkuma daļa Nr.2 – kopējais daudzums 20500  (divdesmit tūkstoši 
pieci simti ) litru dīzeļdegvielas (turpmāk -DD) un 5500( pieci tūkstoši 
pieci simti) litru 95E markas benzīna  iegāde, atbilstoši tehniskai 
specifikācijai, Alsungas novada domes( komunālās saimniecības un 
atutoceļu uzturēšanas vajadzībām) 
 

 

1. Garantējam: 
� pārdotās degvielas atbilstību LR normatīvo aktu prasībām, Latvijas 

nacionālajiem un Eiropas Savienības standartiem, kā arī normatīvo 
dokumentu prasībām, t.sk. Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumiem  
Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 
arī gadījumos, kad šādas prasības tiek mainītas; 

� degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās ........ (darba laiks), norēķinus 
veicot ar mūsu izsniegtām degvielas norēķinu kartēm, kuras ir bezmaksas; 

�   (atzīmēt ar X, ja attiecas) nekvalitatīvas/bojātas vai nozaudētas 
norēķinu kartes atjaunošanu 5 (piecu) dienu laikā no rakstiska 
pieprasījuma iesniegšanas dienas; 

� Piedāvātās autogāzes kvalitātes atbilstība standartam LVS EN 589 
,,Automobiļu degviela. Sašķidrinātā naftasgāze (LPG). Prasības un 
testēšanas metodes” 

2.   (atzīmēt ar X, ja attiecas) Iepirkuma daļā Nr.2 Apliecinam, ka attālums 
no mūsu tuvākās degvielas uzpildes stacijas (pretendenta DUS adrese) līdz 
Alsungas novada domei, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas  novads  ir 
..........(vārdiem) kilometri. 

3. Apliecinām, ka ziemas sezonā nodrošināsim dīzeļdegvielas aukstumnoturību līdz 
-320C temperatūrai. 

4. Piekrītam, ka Pircējs norēķinās par faktiski iegādāto degvielu bezskaidras naudas 
norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pavadzīmes 
(rēķina) saņemšanas dienas. 

5. Piekrītam rēķinu iesniegt vienu reizi mēnesī, katra mēneša piektajā datumā (ja 
piektais datums iekrīt brīvdienā, tad pirmajā darba dienā) par iepriekšējā 



kalendārajā mēnesī iegādāto degvielu pa elektronisko pastu un oriģinālu nosūtīt pa 
pastu nākamā dienā. Rrēķinā norādot iegādātās degvielas veidu, cenu, daudzumu 
un detalizētu pārskatu par katru izsniegtās norēķinu kartēs izmantošanu, veicot 
degvielas iegādi attiecīgajā periodā. 

6. Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju 
un atbilstību atklāta Komkursa nolikuma prasībām. 

 
...................................................................                                             
..................................... 
 Paraksta tiesīgā persona, amats                                                                                                                      
Paraksts 
Datums ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. pielikums 
Konkursa,identifikācijas 

Nr. AND/2016/4, 
nolikumam 

 
Pretendenta finanšu piedāvājuma veidlapa 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMU DAĻAI NR.1. 
 

 
Pasūtītājs Alsungas  novada dome 

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma daļa Nr.1 – kopējais daudzums 6000 (seši tūkstoši) 
litru 95E markas benzīna  un 10500( desmit tūkstoši pieci 
simti) litri DD( dīzeļdegviela)  un 4000 litri - Sašķidrinātā 
naftas gāze(LPG)  iegāde piegādātāja degvielas uzpildes 
stacijās (turpmāk- DUS) Alsungas novada domes vajadzībām, 
atbilstoši Tehniskai specifikācijai; 

 
 

IESNIEDZA 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  
_________________________________________________ 

 
KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  
Juridiskā adrese  
Tālrunis /fakss  
e-pasta adrese  

 
PIEDĀVĀJUMS 

 
       …............................... (pretendenta nosaukums) piedāvā degvielas iegādi ar 
patstāvīgu atlaidi procentos un cenu par vienu litru atbilstoši mazumtirdzniecības 
vidējai cenai (Pretendenta Tehniskā piedāvājumā norādītajā degvielas uzpildes stacijā) 
Tehniskai specifikācijai un Konkursa nolikuma prasībām par šādu līgumcenu: 

 

Degvielas marka 
Cena bez PVN, 

EUR litrā  

Atlaide, % 
visā līguma 

izpildes laikā 
no cenas  par 

1 (vienu) 
litru 

Cena bez PVN, 
EUR litrā ar atlaidi  

Benzīns 95     
DD    
LPG    

 
 
 



Degvielas 
marka 

 
 

Daudzums, litros 
Summa kopā, EUR 
bez PVN, ar atlaidi 

Summa  kopā, 
EUR ar PVN, ar 

atlaidi 

Benzīns 95  6000   
DD 10500   
LPG 4000   

 KOPĀ:   

 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma „Degvielas iegāde Alsungas novada domes vajadzībām” identifikācijas 
numurs AND/2016/4 atklātā konkursa nolikuma prasībām. 
 
 
...................................................................                                     
..................................... 
 Paraksta tiesīgā persona, amats                                                                                                        
Paraksts 
 
Datums ................................. 
 
 Z.V. 



4. pielikums 
Konkursa,identifikācijas 

Nr. AND/2016/4, 
nolikumam 

Pretendenta finanšu piedāvājuma veidlapa 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMU DAĻAI NR.2. 
 

 
Pasūtītājs Alsunga novada dome 

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma daļa Nr.2 – kopējais daudzums 20500  (divdesmit 
tūkstoši pieci simti ) litru dīzeļdegvielas (turpmāk -DD) un 
5500( pieci tūkstoši pieci simti) litru 95E markas benzīna  
iegāde, atbilstoši tehniskai specifikācijai, Alsungas novada 
domes( komunālās saimniecības un atutoceļu uzturēšanas 
vajadzībām) 

 
 

IESNIEDZA 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 _________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  
Juridiskā adrese  
Tālrunis /fakss  
e-pasta adrese  

 
PIEDĀVĀJUMS 
       .................................. (pretendenta nosaukums) piedāvā degvielas iegādi ar 
patstāvīgu atlaidi procentos un cenu par vienu litru atbilstoši mazumtirdzniecības 
vidējai cenai (Pretendenta Tehniskā piedāvājumā  norādītajā degvielas uzpildes stacijā) 
, Tehniskai specifikācijai un Konkursa nolikuma prasībām par šādu līgumcenu:  
 
 

Degvielas marka 
Cena bez PVN, 

EUR litrā  

Atlaide, % 
visā līguma 

izpildes laikā 
no cenas  par 

1 (vienu) 
litru 

Cena bez PVN, 
EUR litrā ar atlaidi  

Dīzeļdegviela    
Benzīns 95    

 
 
 



Degvielas 
marka 

 
 

Daudzums, litros 
Summa kopā, EUR 
bez PVN, ar atlaidi 

Summa  kopā, 
EUR ar PVN, ar 

atlaidi 

Dīzeļdegviela 20500   
Benzīns 95 5500   

 KOPĀ:   

 
 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 
iepirkuma „Degvielas iegāde Alsungas novada domes vajadzībām” identifikācijas 
numurs AND/2016/4 atklātā konkursa nolikuma prasībām. 
 
 
...................................................................                                     
..................................... 
 Paraksta tiesīgā persona, amats                                                                 Paraksts    
 
                                    
Datums ................................. 
 
 Z.V. 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.pielikums 

Konkursa,identifikācijas 
Nr. AND/2016/4, 
nolikumam 

Pretendenta DUS saraksts veidlapa 

Latvijas Republikā esošas degvielas uzpildes stacijas, kurās 
____________(pretendenta nosaukums)  piedāvā pasūtītājam uzpildīt 

degvielu 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...................................................................                                     
..................................... 
 Paraksta tiesīgā persona, amats                                                                 Paraksts               
                         
Datums ................................. 
 
 Z.V. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
p.k.  

DUS nosaukums Atrašanās aderese 

   
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. pielikums 
atklāta konkursa  

„Degvielas iegāde 
Alsungas  novada 

Domes vajadzībām” 
  nolikumam 

 

1. LĪGUMA PROJEKTS 

“Degvielas iegāde Alsungas novada Domes vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2016/4) 
 
 
Alsungā                                                                         2016. gada  
“____.“___________     
        
    

        Alsungas novada dome, reģ. Nr.90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 
1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, turpmāk saukts "Pasūtītājs", tās domes 
priekšsēdētāja Aivars Sokolovskis personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības 
Nolikumu, no vienas puses, un 

<Piegādātāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, tā 

<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

<pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Piegādātājs, 

no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par 

Pusēm,  

pamatojoties uz Alsungas novada Domes rīkotā atklātā konkursa „Degvielas 

iegāde Alsungas  novada Domes vajadzībām” ID Nr. AND 2016/4, turpmāk šā līguma 

tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1.PIEGĀDĀTĀJS pārdod, bet PASŪTĪTĀJS apņemas pirkt benzīnu un 
dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā „Degviela”. 
1.2. PIEGĀDĀTĀJS pārdod PASŪTĪTĀJAM degvielu savās degvielas uzpildes 

stacijās. 
 

2. DEGVIELAS CENA UN LĪGUMA SUMMA 
 



2.1.Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar atklāta konkursa „Degvielas iegāde 
Alsungas novada Domes vajadzībām” ID Nr. AND 2016/4 norādītām cenām, kurās 
iekļauti visi izdevumi – nodokļi, nodevas, Degvielas piegādes izmaksas līdz 
PIEGĀDĀTĀJA degvielas uzpildes stacijai: 
          2.1.1.Benzīns  AI 95 – __________ (cena  par  vienu  litru); 
          2.1.2.Dīzeļdegviela – ___________ (cena  par  vienu  litru) 
          2.1.3.LPG____________________(cena  par  vienu  litru) 
 
Piezīme: līgumā tiek iekļauti 2.1.punkta apakšpunkti atbilstoši konkrētai iepirkuma 
daļai. 
2.2.PIEGĀDĀTĀJS pārdod PASŪTĪTĀJAM degvielu, piemērojot atlaidi EUR  
______ par 1 litru (* ja  tāda  tiks  paredzēta)  par  katru  litru  no  mazumtirdzniecības  
cenas  visu  šī  līguma  darbības  laiku. 
2.3.PIEGĀDĀTĀJS pārdodamās  degvielas  cenu  var  mainīt  tikai  pamatojoties  uz 
vispārējo  degvielas  cenu  kāpumu  vai kritumu  virs  5 %  degvielas  tirgū, sastādot  
attiecīgu  vienošanos  ar  PASŪTĪTĀJU. 
2.4.Kopējā līguma summa ir līdz  EUR ________  (___________ tūkstoši euro). 
2.5. PASŪTĪTĀJS līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām, ir tiesīgs 
samazināt piegādes apjomus. 
 

3. DEGVIELAS KVALITĀTE 
 

3.1. Degvielas kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 2. marta 
noteikumos Nr. 125 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas 
veidiem” un Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi 
par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” ietvertajām kvalitātes prasībām. 

3.2. Pretenzijas par degvielas kvalitāti PASŪTĪTĀJS iesniedz 
PIEGĀDĀTĀJAM rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu laikā  no degvielas iepildīšanas 
brīža degvielas uzpildes stacijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJS  ir tiesīgs veikt Degvielas kvalitātes pārbaudi. Gadījumā, 
ja šāda         pārbaude apliecina ka iepildītā Degviela neatbilst kvalitātes sertifikātā 
norādītajiem rādītājiem, analīžu izdevumus sedz PIEGĀDĀTĀJS.  

3.4. PIEGĀDĀTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas radušies 
kvalitātes neatbilstošas Degvielas lietošanas laikā. 
    

4. SAMAKSAS KĀRTĪBA 
 

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt katru preču pavadzīmi – rēķinu 20 
(divdesmit) dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas brīža ar 
pārskaitījumu PIEGĀDĀTĀJA  norādītajā bankas kontā. 

4.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad pasūtītājs veicis bankas 
pārskaitījumu par degvielu piegādātāja kontā.  

4.3. Visi norēķini starp PUSĒM notiek  euro. 
 

5. NEPĀRVARAMĀ VARA 
 

5.1. Ja notiek ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valdības izraisītās akcijas un citi 

ārkārtēja rakstura negadījumi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par 

tādu laika periodu, par kādu šie apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 



5.2. Puses, par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un 

izbeigšanu 5(piecu) kalendāro dienu laikā, informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma 

gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma noteikto saistību izpildes.  

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Degvielas iegāde netiek nodrošināta 

vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,  PASŪTĪTĀJS  ir tiesīgs atkāpties no 

Līguma , par to rakstveidā brīdinot PIEGĀDĀTĀJU 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 
 

6. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA ATCELŠANA 
 

6.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma nosacījumiem, otrai  Pusei ir 

tiesības pieteikt pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru 

Puse uzskata par pārkāptu. 
6.2. Ja netiek ievēroti preču pavadzīmes – rēķinu apmaksas termiņi, kuri 

norādīti šā līguma 4.1. punktā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% par katru nokavēto 

dienu no neapmaksātās summas, sākot ar pirmo kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. Ja PIEGĀDĀTĀJS atzīst kavējuma iemeslus 

par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot PASŪTĪTĀJU no līgumsoda vai arī to samērīgi 

samazināt. 

6.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS nenodrošina Degvielas iegādi, tas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 3% mēnesī no neapmaksātās summas, sākot ar pirmo 

kavējuma dienu. 

6.4. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai 

sakarā ar Līgumu, puses atrisina savstarpējā sarunu ceļā. Ja Puses nevar panākt 

vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas 

likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības atkāpties no Līguma, ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti 

neveic samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 
 

7.1. Šis Līgums stājas spēkā no 2016.gada ___........... un ir spēkā 12 mēnešus no 
līguma noslēgšanas dienas. 

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai 
izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi 
tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu 
ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā 
nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai 
saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 
8. CITI NOTEIKUMI 

 
8.1.  Šis līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un PIEGĀDĀTĀJAM, kā arī 

visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
8.2. Parakstot Līgumu PIEGĀDĀTĀJS apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā 

paredzēto Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos 
dabā un visiem dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, 
un Līgumā paredzētā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību 
ievērošanu un pilnīgu izpildi. 



8.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits 
vārdiem>) lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 
PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie PIEGĀDĀTĀJA. 

8.4. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē 
__________________________ , tel. _________. 

8.5. PIEGĀDĀTĀJS par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē 
________________________, tel. _________. 

8.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, 
tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu 
un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, 
defektācijas aktu parakstīšanu. 

8.7. Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 
 
 

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

Pasūtītājs Piegādātājs 
 

  
 

 
 
 


