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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs Višķu pp 2014/5.                             

1.2. Pasūtītājs – Višķu pagasta pārvalde. 

Pasūtītāja rekvizīti: 

adrese – Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

reģistrācijas Nr.90000073624 

tālrunis +371 65425347 

fakss     +371 65425347 

e-pasta adrese jana.mozule@viski.lv 

kontaktpersona Janīna Mozule, tālr. 65440902, Iepirkumu organizē iepirkuma komisija,      

kas izveidota ar Višķu pagasta pārvaldes 2014.gada 1.decembra rīkojumu Nr.136P. 

1.2.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.  

1.2.3. Iepirkuma nolikums un tā pielikumi ir brīvi pieejami pasūtītāja mājaslapā internetā 

http://www.viski.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma dokumentiem pretendenti var 

iepazīties arī Višķu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģi, Daugavpils novads, pie 

lietvedes darbdienās no plkst.8-30 līdz plkst.16-00 vai arī iepriekš telefoniski vai pa e-

pastu piesakoties pie Nolikuma 1.2. apakšpunktā norādītās kontaktpersonas. 

 

1.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība. 

1.3.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 22.decembrim plkst.09-00 Višķu pagasta pārvaldē, 

Skolas ielā 17, Špoģi, Daugavpils novads (lietvedībā).  

1.3.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī nolikuma 1.3.1.apakšpunktā noteiktā termiņa netiks 

izskatīti. 

1.4. Piedāvājumu noformēšana. 

1.4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā iepakojumā vienā eksemplārā. Uz 

iepakojuma jābūt šādām norādēm: 

 pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 

 atzīmes – Piedāvājums iepirkumā „Degvielas iegāde Daugavpils novada Višķu 

pagasta pārvaldei”, identifikācijas numurs Višķu pp 2014/5, neatvērt līdz 2014.gada 

22.decembrim plkst. 09-00; 

 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numuri, 

e-pasta adrese. 

1.4.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

 pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; 

 tehniskais piedāvājums; 

 finanšu piedāvājums. 

1.4.3. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, ar   attiecīgu  

uzrakstu: „Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu 

piedāvājums”. Diegu (auklu) gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lapu skaitu katrā 

piedāvājuma daļā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam 

satura radītājam. Visas piedāvājuma daļas jāievieto 1.4.1.apakšpunktā minētajā 

iepakojumā. 

1.4.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.4.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.4.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.4.7. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību 

apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

mailto:jana.mozule@viski.lv
http://www.viski.lv/
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1.4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.4.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā 

arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.4.10. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, 

kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma 

atvēršanas brīdim.  

1.4.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.3.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ pretendentiem. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde Višķu pagasta pārvaldes autotransportam – CPV 

kods 09100000-0 (degvielas). 

2.1.2. Paredzamais degvielas apjoms: 

 benzīns AI-95E –    7500 (septiņi tūkstoši pieci simti) litri; 

 dīzeļdegviela DD – 4500 (četri tūkstoši pieci simti) litri. 

 Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls 

(nepietiekams finansējums u.c.). Pasūtītājs var mainīt piegādājamo benzīna un 

dīzeļdegvielas daudzumu atbilstoši vajadzībām un finanšu iespējām. 

2.1.3. Līguma darbības laiks: 12 (divpadsmit) mēneši. 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi. 

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu jebkurā no gadījumiem, kas ir paredzēti Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 

piektās daļas 1. un 2.punktā.  

3.1.2. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākas  

         dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents ir norādījis nepatiesas  

         ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas attiecībā uz pasūtītāja pieprasīto informāciju par  

         pretendenta atbilstību nolikumā minētajiem kritērijiem. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējām. 

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

3.2.2. Pretendentam ir licence degvielas mazumtirdzniecībai. vismaz līdz 2015.gada 

31.decembrim. Ja licences  vai sertifikāta derīguma termiņš nav līdz 31.12.2015, 

pretendents iesniedz apliecinājumu, ka sertifikāts vai licence tiks pagarināta un tā būs 

spēkā līdz līguma darbības laika beigām. 

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām spējām. 

3.3.1. Pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas (turpmāk – DUS) Daugavpilī, kā arī visos 

Latvijas reģionos. 

3.3.2.  Pretendenta piegādātajai degvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo nacionālo 

standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu 

starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo 

dokumentu prasībām. 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.  

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos piegādāt 

degvielu atbilstoši šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši 

nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums). 

4.1.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 
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4.1.3. Licences kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības nodarboties ar degvielas 

mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā. 

4.1.4. Informācija par pretendenta degvielas uzpildes stacijām, norādot to atrašanās vietas. 

4.1.5. Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas. 

4.2. Tehniskais piedāvājums. 

4.2.1. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda klientu apkalpošanas sistēmas apraksts (degvielas kartes, 

norēķinu kārtība, papildus sniegto pakalpojumu klāsts). 

4.2.2. Jāiesniedz apliecinājums, ka degviela atbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 

noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

prasībām. 

4.2.3. Jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ziemas sezonā nodrošinās dīzeļdegvielas 

aukstumnoturību līdz temperatūrai – 32°C.  

4.2.4. Pretendentam jānodrošina degvielas iegāde ar degvielas kartēm (pēcapmaksa ar 

pārskaitījumu). 

4.2.5. Pretendents piedāvā bezmaksas degvielas karšu izgatavošanu un izsniegšanu pasūtītājam. 

4.2.6. Tehnisko piedāvājumu iesniedz, saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (2.pielikums). 

4.3. Finanšu piedāvājums. 

4.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda: 

 benzīna viena litra cena euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN); 

 piedāvātā pastāvīgā, nemainīgā atlaide benzīnam procentos (%), norādot tās izteiksmi arī 

euro (EUR) bez PVN. Atlaides apmērs (%) paliek nemainīgs visā līguma izpildes laikā; 

 kopējā summa par piedāvāto benzīna daudzumu atbilstoši nolikuma 2.1.2.apakšpunktam; 

 dīzeļdegvielas viena litra cena euro (EUR) bez PVN;  

 piedāvātā pastāvīgā, nemainīgā atlaide dīzeļdegvielai procentos (%), norādot tās 

izteiksmi arī euro (EUR) bez PVN. Atlaides apmērs (%) paliek nemainīgs visā līguma 

izpildes laikā; 

 kopējā summa par piedāvāto dīzeļdegvielas daudzumu atbilstoši nolikuma 

2.1.2.apakšpunktam. 

4.3.2. Jānorāda  benzīna viena litra cena un dīzeļdegvielas viena litra cena euro (EUR) bez PVN. 

Dīzeļdegvielas cena nosakāma kā vidējā mazumtirdzniecības cena konkrētā DUS (fiksēta 

plkst. 9.00 mazumtirdzniecības cena iepirkuma publicēšanas dienā Iepirkuma uzraudzības 

biroja mājaslapā par vienu litru degvielas tuvākajā Višķu pagasta pārvaldei pretendenta 

DUS). 

4.3.3. Finanšu piedāvājums sagatavojams, saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (3.pielikums). 

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 
5.1. Pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija izvērtē slēgtajā sēdē un pieņem lēmumu par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu piedāvājumam ar viszemāko cenu (bez PVN) par 

iepirkuma kopējo daudzumu. 

5.2. Piedāvājuma vērtēšana, pēc pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes,  tiks  

izvērtēta trīs posmos: 

1) 1.posms – pretendentu atlase: 

      Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pārbaudot pretendenta 

atbilstību pēc 4.1. apakšpunktā iesniegtajiem dokumentiem. Ja pretendents neatbilst kādai                                                                                                           

no šeit izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā. 

2) 2. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

      Komisija pārbauda Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 2.pielikumā  

norādītajam prasību līmenim katrai iepirkuma specifikācijas pozīcijai. Ja pretendenta 
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piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām tehniskās specifikācijas prasībām, komisija 

izslēdz pretendentu no tālākas vērtēšanas. 

3)   3. posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana: 

 komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, ja tādas ir 

konstatētas, komisija tās labo un paziņo pretendentam. ; 

 komisija pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts; 

 iepirkuma komisija , pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus; 

Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā labojumus.  

5.3. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez PVN) par iepirkuma kopējo 

daudzumu no visiem piedāvājumiem. 

5.4. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija pieprasa 

skaidrojumu par  īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus  apstākļu aprakstu, kas 

pamato cenas pazeminājumu (iespējas saņemt komercdarbības atbalstu, preču īpašības un 

oriģinalitāti, piegādes apstākļiem, ražošanas procesa izmaksām). 

 5.5. Ja komisija, izvērtējot pretendenta iesniegtos dokumentus konstatē, ka pretendents ir  

iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija pieņem lēmumu par pretendenta    

 izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā. 

5.6. Komisija pārbauda nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās   

datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, vai Pretendents atbilst 8
2
. Piektajā, sestajā un 

septītajā daļā izvirzītajām prasībām. Komisija tiesīga lūgt, lai Pretendents papildina vai 

precizē dokumentus, kas iesniegti komisijai, ja tas nepieciešams  Pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšana. 

 

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

6.1.Iepirkuma komisijai ir tiesības: 

6.1.1.pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta persona izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai;  

6.1.2.labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 

6.1.3.pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvērtēšanai; 

6.1.4.izvēlēties nākamo vislētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

6.6. Iepirkuma komisijai ir pienākumi: 

6.2.1.nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

6.2.3.vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēloties vislētāko piedāvājumu vai pieņemot 

lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

6.2.4.nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī 

nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos ietvertajai 

informācijai.  

7. Pretendentu tiesības un pienākumi 

7.1.Pretendentiem ir tiesības: 

7.1.1.apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu; 

7.1.2.pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

7.1.3.saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju; 

7.1.4. ja iepirkuma komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai 

no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no 

citiem avotiem – iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad 

iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
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7.2.Pretendentiem ir pienākums: 

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām; 

7.2.2.sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

7.2.3.iesniegt iepirkuma komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu 

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; 

7.2.4.segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

8. Iepirkuma līgums un tā slēgšana 

8.1. Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz  pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (4. 

pielikums). 

8.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta  

         nosacījumiem, tie jāpievieno pie iepirkuma tehniskā piedāvājuma veidlapas. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

 

9. Informēšana par iepirkuma rezultātu 

9.1.Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par 

iepirkuma rezultātiem. 

9.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

 

 

 

Pielikumi:  

1. Pieteikuma forma dalībai iepirkumā (1.pielikums). 

2. Tehniskā piedāvājuma forma (2.pielikums). 

3. Finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums). 

4. Līguma projekts (4.pielikums). 

 
 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                           J.Rubens 
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1.pielikums  

 

 

Pieteikums 

 dalībai iepirkumā „Degvielas iegāde Daugavpils novada Višķu pagasta 

pārvaldei” 

(identifikācijas Nr. Višķu pp 2014/5) 
 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums), ( pretendenta 

nosaukums, reģ. Nr. adrese )  es   (ieņemamais amats ) apakšā parakstījies 

apliecinu, ka: 

1) Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

2) <pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma nosacījumiem un garantē 

pasūtītāja prasību izpildi;  

3) uz  <pretendenta nosaukums>  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma     

8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2.punktā paredzētie gadījumi, kas ir atzīstami 

par pamatu izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā; 

4) piedāvājumu veido šim pieteikumam pievienotie dokumenti. 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

reģistrācijas Nr. _________________________________________________ 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________________ 

juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

biroja adrese: _______________________________________________________ 

bankas rekvizīti: ____________________________________________________ 

kontaktpersona: _____________________________________________________ 
(amats, vārds, uzvārds) 

 

telefons: __________ fakss: ____________  e-pasta adrese: _____________ 

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu. 

Datums: ______________________ 

<uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 

zīmogs> 
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2.pielikums  

                             TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS 

Pasūtītājs 
Daugavpils novada Višķu pagasta pārvalde , Skolas ielā 17, 

Špoģi, LV -5481 

Iepirkums Degvielas iegāde Višķu pagasta pārvaldei  

 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

KONTAKTPERSONA 

ieņemamais amats, vārds, uzvārds  

tālrunis /fakss  

e-pasta adrese  

1. Degvielas uzpildes staciju atrašanās vietas un to skaits (var būt arī shematisks attēlojums): 

Nr. p.k.  

 

Degvielas uzpildes staciju atrašanās vietas  

Degvielas 

uzpildes staciju 

skaits    

1. Kurzemes reģions, t.sk.  
1.1. <apdzīvotās vietas nosaukums>  
<…> <… … …>  
2.  Latgales reģions, t.sk.  
2.1. Rēzekne  
2.2. Daugavpils  
2.3. <apdzīvotās vietas nosaukums>   
<…> <… … …>  
3. Rīgas teritorija, t.sk.  
3.1. <adrese>  
3.2. <… …>  
4. Vidzemes reģions, t.sk.  
4.1. <apdzīvotās vietas nosaukums>  
<…> <… … …>  
5. Zemgales reģions, t.sk.  
5.1. Jēkabpils  
5.2. <apdzīvotās vietas nosaukums>  
<…> <… … …>  
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2.  

Piegādājamās preces 

nosaukums 

Prasības Paredzamais apjoms 

litros līguma 

darbības laikā 

Piedāvājums 

(aizpilda 

pretendents) 
Benzīns AI-95E Piedāvātās degvielas 

kvalitātei jāatbilst LR 

Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 332 
„Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu” 

un citām spēkā esošo 
normatīvo aktu 

prasībām un 

noteiktajiem 
standartiem. 

Dīzeļdegvielai ziemas  

sezonā  jāatbilst 
aukstumnoturībai  

vismaz līdz -32 ºC 

temperatūrai. 

7500  

Dīzeļdegviela Piedāvātās degvielas 
kvalitātei jāatbilst LR 

Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 332 
„Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu” 

un citām spēkā esošo 
normatīvo aktu 

prasībām un 

noteiktajiem 
standartiem. 

Dīzeļdegvielai ziemas  

sezonā  jāatbilst 
aukstumnoturībai  

vismaz līdz -32 ºC 

temperatūrai. 

4500  

 Iespēja saņemt 
pakalpojumu katru 

dienu 24 stundas  

  

 Pēcapmaksa 30 

kalendāro dienu laikā 
pēc rēķina saņemšanas 

  

 Iespēja norēķināties ar 

kredītkarti 
  

 Degvielas uzpildes 
stacijām jābūt 

izvietotām Višķi – 

Daugavpils virzienā  

 Norādīt DUS adreses 
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______________ ___________________________________ 
(paraksts)                     (pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 
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3.pielikums  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pasūtītājs 
Daugavpils novada Višķu pagasta pārvalde, Skolas ielā, 17, 

Špoģi, LV-5481 

Iepirkums Degvielas iegāde Višķu pagasta pārvaldei  

 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

KONTAKTPERSONA 

ieņemamais amats, vārds, uzvārds  
tālrunis /fakss  
e-pasta adrese  

Degvielas piegādes piedāvājums, atbilstoši nolikuma 2.1.2.apakšpunktam*: 

Nr. 

p.k

. 

Degvielas 

nosaukums 

Mērv. Vienības cena 

EUR  

(bez PVN) 
 

Atlaide  

procentos 

(%) 

Vienības cena 

ar atlaidi 

 EUR  

(bez PVN) 

Kopējā summa 

par piedāvāto 

daudzumu 

EUR 

1.  Benzīns AI-95E litrs     

2. Dīzeļdegviela DD litrs     

    Kopējā summa (bez PVN)  

    

 

PVN (21%) summa  

    Kopējā summa, ieskaitot 

PVN  

 

 

* cenas pēc stāvokļa uz 2014.gada 9. decembri. 

 

2014.gada __. ____________          

 

______________ ___________________________________ 
(paraksts)                   (pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 
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4. Pielikums  

PROJEKTS 

 

LĪGUMS   par benzīna / dīzeļdegvielas kartes lietošanu Nr. ______ 

                                                                                                                                    

Višķu pagasts, Daugavpils novads                                                  201__.gada______________ 

 
 

 

Višķu pagasta pārvalde, tās vadītāja (vārds, uzvārds)  personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

nolikumu, turpmāk saukts KLIENTS, no vienas puses un  

_______________, tās ____________  _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 
Statūtiem, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk saukti 

PUSE/PUSES, noslēdz šo Līgumu par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets 
 

1.1. KLIENTS saskaņā ar šī Līguma noteikumiem saņem un izmanto PĀRDEVĒJA degvielas KARTI 

(turpmāk tekstā –KARTE) bezskaidras naudas norēķinu veikšanai par degvielas (turpmāk tekstā – 
PRECE) iegādi PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās.  

 

2. KLIENTA pienākumi un tiesības 
 

2.1. KLIENTS apņemas lietot KARTI saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem. 

2.2. KLIENTS apņemas: 

2.2.1. apmaksāt visus pirkumus un pakalpojumus, kas PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības 
partneru degvielas uzpildes stacijās izdarīti ar KLIENTAM izsniegto KARTI; 

2.2.2. samaksāt PĀRDEVĒJAM par iepriekšējā mēnesī iegādātajām PRECĒM saskaņā ar iesniegtiem 

rēķiniem (3.2.punkts) līdz katra mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam. Par apmaksas datumu tiek 
uzskatīts datums, kad maksājums saņemts PĀRDEVĒJA norēķinu kontā; 

2.2.3. par jebkuru šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējumu, KLIENTS apņemas maksāt 

PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nenomaksātās  

summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo KLIENTU no pārējo 
ar šo  Līgumu uzņemto saistību izpildes. 

2.3. KLIENTS apņemas lietot KARTI atbilstoši tās mērķiem, glabāt to tā, lai trešajām personām 

nebūtu iespējams izmantot KARTI bez KLIENTA atļaujas, sargāt KARTI, jo īpaši tās 
magnētisko celiņu, no magnētiskiem laukiem (piemēram, mobilā telefona) un mehāniskiem 

bojājumiem. KLIENTS apņemas neizpaust trešajām personām KARTES PIN kodu. 

2.4. KLIENTAM ir tiesības pasūtīt un saņemt vairākas KARTES un noteikt vienu vai vairākus 
KARTES lietotājus. 

2.5. KLIENTS ir atbildīgs par to, lai KARTES lietotājs ievērotu šo Līgumu. KLIENTS ir atbildīgs par 

KARTES lietotāja rīcību un saistībām, kas radušās izmantojot KARTI, tāpat kā pilnvardevējs 

atbild par pilnvarnieka rīcību. 
2.6. KARTE ir PĀRDEVĒJA īpašums un KLIENTAM ir pienākums atdot KARTI pēc pirmā 

pieprasījuma. 

2.7. KLIENTAM ir pienākums nekavējoties ziņot PĀRDEVĒJAM par KARTES nozaudēšanu vai 
nozagšanu pa tālruni ___________ vai jebkurā no PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijām 

_________________visu diennakti. Telefonisks paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti 

jāapstiprina rakstveidā. KLIENTS apmaksā visus darījumus, kas veikti ar nozaudēto vai nozagto 

KARTI 24 (divdesmit četru) stundu laikā no paziņojuma par KARTES nozaudēšanu vai 
nozagšanu saņemšanas brīža. Paziņojuma nesniegšanas vai nesavlaicīgas sniegšanas gadījumā 

KLIENTS sedz visus maksājumus, kas veikti ar tam izsniegto KARTI. 



 
Iepirkuma „Degvielas iegāde  Višķu pagasta pārvaldei ” 

(identifikācijas Nr. Višķu pp 2014/5 nolikums 

 14 

2.8. Ja KARTES lietotājs ir pieprasījis apturēt KARTES lietotāja tiesības lietot KARTI, šī KARTE, 

kā arī visas KARTES, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, tiek ievietotas stopsarakstā, kā 

rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šo KARTI. 

2.9. KARTES nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā pēc KLIENTA pieprasījuma PĀRDEVĒJS 

izgatavo jaunu KARTI. Izdevumus par KARTES izgatavošanu – ___ (___ eiro) sedz KLIENTS. 

2.10. KLIENTAM  ir pienākums nekavējoties ziņot PĀRDEVĒJAM KARTES, kas pieteikta kā 

nozaudēta vai nozagta, atrašanas gadījumā, un nodot to tuvākajā PĀRDEVĒJA degvielas 
uzpildes stacijā. 

2.11. KLIENTS var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot PĀRDEVĒJAM 30 

dienas iepriekš. 
 

3. PĀRDEVĒJA pienākumi un tiesības 

 
3.1. PĀRDEVĒJA pienākums ir nodrošināt KLIENTAM kartes izsniegšanu un iespējas iegādāties 

PRECES PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās saskaņā 

ar šo Līgumu. 
3.2. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 5 (piektajam) datumam iesniedz vai nosūta 

KLIENTAM rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā mēnesī veikti ar 

KLIENTAM izsniegto KARTI.  
3.3. PĀRDEVĒJS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU par būtiskām izmaiņām PĀRDEVĒJA un 

PĀRDEVĒJA sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar KARŠU izmantošanu. 

3.4.        PĀRDEVĒJAM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt KLIENTA KARTES darbību un 

vienpusēji izbeigt šo Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš par to paziņojot KLIENTAM, ja 
KLIENTS Līgumā 2.2.2. punkta noteiktā termiņā nav norēķinājies par iepriekšējā mēnesī ar 

KARTI iegādātajām PRECĒM. 

3.5.       Par jaunajiem sadarbības partneriem, kuru degvielas uzpildes stacijās ir iespējams iegādāties 
PRECI izmantojot KARTI, PĀRDEVĒJS ziņo KLIENTAM, nosūtot tam pa pastu uz Līgumā 

norādīto adresi paziņojumu ar kārtējo rēķinu. 

 

4. PRECES cena 

 
4.1.      Visu PREČU, kuras tiek iegādātas ar KARTI, cenas pilnībā atbilst PREČU  mazumtirdzniecības 

cenām, kādas PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijā ir 

noteiktas dienā, kad KLIENTS iegādājas PRECES, izmantojot KARTI. 
4.2.      Iegādājoties PRECI ar KARTI, KLIENTS saņem atlaidi ___ %  (_________) no 

mazumtirdzniecības cenas par katru degvielas litru. 

4.3.      Degvielas cenu līguma darbības laikā veido PĀRDEVĒJA degvielas realizācijas cena degvielas 
uzpildes stacijās (ņemot vērā realizācijas cenas svārstības pasaules naftas ietekmē, piemērojamo 

nodokļu svārstības u.c.) atņemot noteikto atlaidi. 

 

5. Citi noteikumi 

 

5.1. Līgumslēdzējas Puses apņemas atlīdzināt zaudējumus otrai pusei, kas tai radušies šī Līguma   
neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā. 

5.2. Līgumslēdzējām Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi par ārkārtēju apstākļu 
(dabas stihija, ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūciju lēmumi u.c.) 

iestāšanos, kuru rezultātā nav iespējams izpildīt šajā Līgumā minētās saistības, kā arī iesniegt 

otrai pusei dokumentus, kas apstiprina minēto faktu. Saistības, kuru izpildi kavē augstāk minētie 

apstākļi, izpildāmas nekavējoties pēc to izbeigšanās. 

5.3. Visus strīdus, kas pusēm radīsies sakarā ar Līguma izpildi, puses mēģinās atrisināt vienošanās 

ceļā. Ja vienošanās ceļā nav izdevies strīdus vai nesaskaņas jautājumu atrisināt, tas pēc 

PĀRDEVĒJA izvēles tiek nodots izšķiršanai Rīgas Šķīrējtiesā, viena šķīrējtiesneša saskaņā ar 
šķīrējtiesas reglamentu vai tiesā pēc PĀRDEVĒJA juridiskās adreses CPL paredzētajā kārtībā. 

5.4. Jebkuri šī Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 
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5.5.      Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz ________________. 

5.6. Puses apņemas informēt viena otru par jebkurām izmaiņām tās rekvizītos (nosaukumā, adresē, 

norēķinu kontos u. c.) ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no minēto izmaiņu reģistrēšanas 
brīža.  

5.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros - katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

6. Pušu rekvizīti 

 

KLIENTS   PĀRDEVĒJS  

 
Višķu pagasta pārvalde  _________________ 

Juridiskā adrese: Višķu pagasta pārvalde 

Skolas iela 17, Špoģu c., 

Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, LV-

5481 

 Juridiskā adrese:  

     

Reģistrācijas Nr.: 90000073624  Reģistrācijas Nr.:  

PVN maks. reģ.Nr. LV90000073624  PVN maks. reģ. Nr.:  

Tālrunis: 

Fakss: 
e-pasts: 

65425347 

65425347 
parvalde@viski.lv 

 Tālrunis: 

 
Fakss: 

e-pasts:                          

 

Banka: Valsts kase  Banka:  
Bankas kods: TRELLV22  Bankas kods:  

Norēķinu konts: LV53TREL9814221440200  Norēķinu konts:  
 

 

 

KLIENTS PĀRDEVĒJS 

  

 

 

Vadītājs                                                                  Amats                        

                           Vārds, uzvārds                                                          Vārds, uzvārds                   

 

 

 

 

Z.V.                                                                      Z.V. 

 

 

  

 


