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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.Iepirkuma metode: Atklāts konkurss (turpmāk arī – konkurss), kas tiek organizēts
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶND/2013/1-1.
1.3. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums:
Adrese:

Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
Reģistrācijas numurs:
90000048491
Tālruņa numurs:
+371 67935803
Faksa numurs:
+371 67935819
Interneta mājaslapa
www.kekavasnovads.lv
E-pasta adrese:
novads@kekava.lv
Darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09.00 līdz
17.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 13.00.
Pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00
izņemot piektdienas.
Iepirkuma procedūru veic ar Ķekavas novada Domes 2009.gada 7.jūlija Prot.Nr.2, Lēm. 4.§.;
2010.gada 8.aprīļa Prot.Nr.9, Lēm. 4.§.1.1.; 2011.gada 24.februāra Prot.Nr.3, Lēm. 8.§.2.,
2012.gada 28.jūnija Prot.Nr.13, Lēm 6.§.2., izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk –
komisija).
1.4. Kontaktpersonas:
Kontaktpersona par
organizatoriskiem jautājumiem:
Adrese:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Kontaktpersona par tehnisko
specifikāciju:
Adrese:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:

Ķekavas novada pašvaldības juriste Līga Blate
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
+371 67935803, 67936636
+371 67935819
iepirkumi@kekava.lv
Ķekavas novada pašvaldības Saimniecības daļas
vadītājs Andris Jēkabsons
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
+371 67935803, 67847165
+371 67935819
andris.jekabsons@kekava.lv

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām atbilstoši pievienotajai
Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums).
2.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV): 09100000-0 (degviela, preces), 24960000-1 (dažādi
ķīmiskie produkti).
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2.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Pretendents
nevar iesniegt piedāvājumu variantus.
2.4. Pasūtītājs iegādāsies degvielu pretendenta degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstāDUS) ar piedāvāto atlaidi, saskaņā ar pretendenta piedāvātajiem degvielas kartes
noteikumiem.
2.5. Līguma izpildes laiks:
Līguma izpildes laiks ir 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža.
2.6. Līguma izpildes vieta (degvielas iegādes un uzpildes vietas):
Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (turpmāk - DUS), kā arī (atkarībā no piedāvājuma)
savu apakšuzņēmēju DUS visu diennakts laiku Ķekavas novadā, Latvijā un Eiropas
Savienības dalībvalstīs (obligāti vismaz Lietuvā un Igaunijā), tai skaitā obligāti vismaz 1
(viena) pilna servisa (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – 2.pielikums) DUS Ķekavas
novadā.
2.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
2.7.1. Ieinteresētās personas var iesniegt piedāvājumus par iepirkuma priekšmetu līdz
2013.gada 4.martam plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā,
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 no pirmdienas
līdz ceturtdienai no plkst. 09.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 13.00. Pusdienas
pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00 izņemot piektdienas, iesniedzot personīgi vai atsūtot
pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
augstākminētajam termiņam.
2.7.2. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks
izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
2.7.3. Piedāvājumi tiks atvērti 1.kabinetā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123, 2013.gada 4.martā plkst. 10:00.
2.7.4. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.
2.8. Piedāvājuma derīguma termiņš:
2.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa nolikumā (turpmāk –
nolikums) noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendents savam piedāvājumam var
noteikt garāku derīguma termiņu.
2.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 2.8.1. punktā
noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski
paziņo pasūtītājam.
2.9. Piedāvājuma noformēšana
2.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
pasūtītāja nosaukums un adrese;
pretendenta nosaukums, tā pasta adrese, e-pasta adrese, tālrunis un faksa numurs;
iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
atzīme „Neatvērt līdz 2013.gada 4.martam plkst. 10:00”.
Ja aploksne nav noformēta atbilstoši nolikuma šī punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas
atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.
2.9.2.Piedāvājums sastāv no:
pretendenta atlases dokumentiem ieskaitot pieteikumu dalībai atklātā konkursā;
tehniskā piedāvājuma;
finanšu piedāvājuma.
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2.9.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai atklātā konkursā ir parakstīts,
apzīmogots un cauršūts (caurauklots) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un
ievietots nolikuma 2.9.1.punktā minētajā aploksnē.
2.9.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
2.9.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
2.9.6. Pretendents iesniedz apzīmogotu un parakstītu piedāvājumu vienu oriģinālu un divas
kopijas.
2.9.7. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst 06.05.2010 likuma ”Dokumentu juridiskā spēka
likums” un 28.09.2010 Ministru Kabineta Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.
2.9.8. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.7.2.punktā noteikto gadījumu, ir
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2.10. Paziņojumi, informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana
2.10.1. Paziņojums par konkursu, grozījumiem nolikumā, kā arī paziņojums par iepirkuma
procedūras rezultātiem tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā.
2.10.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem
pasūtītāja mājas lapā http://www.kekavasnovads.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”/”Ķekavas
novada pašvaldības publiskie iepirkumi”. Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem līdz
nolikumā noteiktajam piedāvājumu atvēršanas brīdim var iepazīties un lejupielādēt iepriekš
minētajā resursā.
2.10.3. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek latviešu valodā pa pastu,
faksu vai e-pastu.
2.10.4. Informācijas pieprasījumi ir jānosūta nolikuma 1.4.punktā noteiktajām
kontaktpersonām.
2.10.5. Visi jautājumi par konkursa nolikumu, iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu
iesniegšanas kārtību, iepirkuma līguma projektu, pasūtītājam uzdodami laikus un rakstiski,
bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā
termiņa iebildumi netiek ņemti vērā.
2.10.6. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja
tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Izdarot
grozījumus, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā tiek mainīti arī piedāvājuma
iesniegšanas termiņi, ja ir pagājusi puse termiņa vai ilgāks laiks no konkursa izsludināšanas
dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma
dokumentos, tas ievieto informāciju nolikuma 2.10.2.punktā noteiktajā resursā, sagatavo
paziņojumu par grozījumiem, kas tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas
lapā.
2.10.7. Ja nolikuma 2.10.5. un 2.10.6. punktā minētās ziņas pasūtītājs ir ievietojis nolikuma
2.10.2.punktā noteiktajā resursā, tiek uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas
papildu informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša pieeja.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā:
3.1.1. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta
pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.1.2. Pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.1.3. Pretendentam ir tiesības paredzētajā iepirkuma periodā nodarboties ar degvielas
mazumtirdzniecību.
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4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI
4.1. Pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta
vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.
4.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas
reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s) kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā
noteiktajā kārtībā.
4.3. Degvielas mazumtirdzniecības licences apstiprināta kopija.
4.4. Uzņēmuma reģistra izziņa - pilna aktuālā informācija par uzņēmumu.
4.5. Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde
Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts,
un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latu.
4.6. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta astoto daļu, šī nolikuma 4.4. un
4.5.minētās izziņas tiks pieprasītas iesniegt tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
4.7. Šī nolikuma 4.4. un 4.5.minēto izziņu iesniegšanu pretendents nodrošina 10 (desmit)
darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tehnisko piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktās
prasības, kā arī iesniedz citus materiālus, kas raksturo piedāvājumu.
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma
formai (3.pielikums).
6.2. Pretendentam jānorāda degvielas (E95 benzīna un dīzeļdegvielas) vidējā
mazumtirdzniecības cena, par kuru tā tika realizēta DUS Latvijas teritorijā konkursa
izsludināšanas brīdī un piedāvātā atlaide (LVL) no norādītās mazumtirdzniecības cenas.
Piedāvātā atlaide būs saistoša visās pretendenta DUS visā Līguma darbības laikā.
6.3.Visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju
saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumus, kas nepieciešami iepirkuma līguma
pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām norādītajās cenās.
6.4.Visas izmaksas, kas saistītas degvielas karšu izgatavošanu, ikmēneša atskaišu sniegšanu
sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām norādītajā cenā.
7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS
7.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Nr.
Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji
Maksimālais punktu skaits
P1.
Piedāvātā līgumcena
60
P2.
Norēķinu kārtība
20
P3.
Atskaišu sniegšanas iespējas
10
P4.
Piedāvātais DUS tīklu skaits
6
P5.
Iespēja iegādāties satiksmes produktus
4
Kopā:
100
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7.3. Pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām,
Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē bez
pretendentu klātbūtnes.
7.4.Vērtēšanas kritērijam P1. – piedāvātā līgumcena - punktu skaits tiek aprēķināts pēc
formulas:
P1=60 x Cmaz. : Cpied.,
kur:
Cmaz. – mazākā piedāvātā līgumcena;
Cpied. – līgumcena piedāvājumam, kuram aprēķina punktus.
7.5. Vērtēšanas kritērijā P2. (Norēķinu kārtība)
20 punkti tiks piešķirti piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas
prasībām un paredz iespēju saņemt degvielas kartes, kā arī apmaksāt izrakstīto rēķinu
vismaz 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas.
10 punkti tiks piešķirti piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas
prasībām un paredz iespēju saņemt degvielas kartes, kā arī apmaksāt izrakstīto rēķinu
vismaz 5 dienu laikā pēc tā saņemšanas.
0 punkti tiks piešķirti piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas
prasībām un neparedz iespēju izsniegt degvielas kartes.
7.6. Vērtēšanas kritērijā P3. (Atskaišu sniegšanas iespējas)
10 punkti tiks piešķirti piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas
prasībām un paredz degvielas iegādes atskaišu sniegšanu par katru degvielas karti
vienā sarakstā līdz katra nākamā mēneša 5.datumam gan elektroniskā formā, gan
nosūtot pa pastu.
0 punkti tiks piešķirti piedāvājumam, kurš atbilst visām tehniskās specifikācijas
minimālajām prasībām, bet neparedz ikmēneša degvielas iegādes atskaišu sniegšanu
pasūtītājam.
7.7. Vērtēšanas kritērijā P4. (Piedāvātais DUS tīkls):
6 punkti tiks piešķirti piedāvājumiem, kuri atbilst visām tehniskās specifikācijas
prasībām, un nodrošina Pasūtītāju ar DUS Ķekavas novada robežās. Maksimālais
punktu sadalījums pēc vietas:
o 1. vieta - 6 punkti;
o 2. vieta – 5 punkti;
o 3. vieta – 4 punkti;
o 4. vieta – 3 punkti;
o 5.vieta – 2 punkti;
o 6.vieta – 1 punkts;
o 7. vieta un zemāk – 0 punkti.
Piebilde: Ja pretendenti par piedāvājumu saņem vienādu punktu skaitu, tad abiem
pretendentu piedāvājumiem tiek piešķirtas noteiktās vietas punktu skaits.
7.8. Vērtēšanas kritērijā P5. (Iespēja iegādāties satiksmes produktus):
 4 punkti tiks piešķirti piedāvājumiem, kuri paredz iespēju iegādāties
satiksmes produktus.
 0 punkti tiks piešķirti piedāvājumiem, kuri neparedz iegādāties
satiksmes produktus.
7.9.Vērtēšanas kritērijiem P2., P3., P4., P5. katrs Iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu
vērtē individuāli pēc visiem norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Kopējais iegūtais punktu
skaits tiek aprēķināts summējot:
S=P1.+P2.+P3.+P4.+P5.
kur:
S – punktu kopsumma;
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P – novērtējamā kritērija punktu skaits.
7.10.Saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, Iepirkuma komisija izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu, un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu
(4.pielikums).
8.2.Piedāvājumā pretendents var iekļaut priekšlikumus līguma projektam par gadījumiem,
kas nav paredzēti līguma projektā.
9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi – saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pretendenta tiesības un pienākumi – saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Pielikumā:
1) 1.pielikums – Pieteikums atklātam konkursam uz 1 (vienas) lapas;
2) 2.pielikums – Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas;
3) 3.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas;
4) 4.pielikums - Līguma projekts uz 3 (trīs) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A.Liškovskis
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1. pielikums
atklāta konkursa nolikumam
Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām
identifikācijas Nr. ĶND/2013/1-1
Pieteikums atklātam konkursam
„Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām”
Identifikācijas Nr. ĶND/2013/1-1
Ķekavas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai
Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. ____________(kandidāta nosaukums) piekrīt atklāta konkursa
nolikuma
noteikumiem un garantē atklāta konkursa nolikuma prasību izpildi. Atklāta konkursa
noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. kandidāts nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta
vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
3. kandidātam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
4. pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti kandidāta
profesionālās darbības pārkāpumi;
5. kandidāts ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par kandidātu un iepirkumu priekšmetu ir patiesas;
7. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
8. šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________;
9. _______________ (kandidāta nosaukums) _______________ apņemas iepirkuma
piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklātā konkursa noteikumos izklāstītos
nosacījumus.
Kandidāta nosaukums:
_________________________
(reģistrācijas Nr.)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona: ________________________________________.
(vārds, uzvārds, amats)
Telefons: Fakss: E-pasta adrese:
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums:
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums,
zīmogs
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2. pielikums
atklāta konkursa nolikumam
Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām
identifikācijas Nr. ĶND/2013/1-1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
„Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām”
Identifikācijas Nr. ĶND/2013/1-1
Nr.p.k. Prasības
Piedāvātais
1.
E95 (benzīns) līdz 50 000 litri
2.
Dīzeļdegviela līdz 180 000 litri
3.
Satiksmes produkti (logu mazgāšanas šķidrums, eļļas,
lampiņas, salona un automašīnas mazgāšanas līdzekļi,
līmlentes, logu slotiņas, tosols, antifrīzs, instrumenti, baterijas
un tahogrāfa kartes)

4.
5.
6.

Degvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām
Kandidāta DUS tīklā degvielas iegāde jānodrošina ar
degvielas karti
Degvielas uzpilde iespējama: Ķekavas novadā un
Latvijas Republikā.

Datums:
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru)
paraksts, tā atšifrējums,
zīmogs
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3. pielikums
atklāta konkursa nolikumam
Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām
identifikācijas Nr. ĶND/2013/1-1
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Finanšu piedāvājumā pretendentam cenas jānorāda ar četrām decimālzīmēm aiz komata.
Degviela
Vidējā mazumtirdzniecības Piedāvātā atlaide Vidējā
cena bez PVN 21% (LVL
par vienu
mazumtirdzniecības cena
litrā), par kādu tā ir
degvielas litru
par vienu degvielas litru ar
realizēta DUS Latvijas
(LVL bez PVN
piedāvāto atlaidi
teritorijā atklāta konkursa 21%)
izsludināšanas brīdī
(LVL bez PVN 21%)
Benzīns E95 50 00 litri
Dīzeļdegviela 180 000 litri

Piedāvātā līgumcena
par visu piedāvāto
apjomu
(LVL bez PVN 21%)

Kopā bez PVN 21%:
PVN 21%:
Kopā ar PVN 21%:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

JĀ

NĒ

Kā norēķinu veids tiek piedāvāts izmantot pretendenta izsniegtu degvielas karti
Tiek piedāvāta ikmēneša degvielas iegādes atskaišu sniegšanas iespēja
Tiks nodrošināta iespēja iegādāties satiksmes produktus (spuldzes, stiklu tīrīšanas šķidrumu, stiklu tīrītājus u.c.)
Satiksmes produktiem tiek piedāvāta atlaide ______% apmērā

Datums:____________; Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
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4. pielikums
atklāta konkursa nolikumam
Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām
identifikācijas Nr. ĶND/2013/1-1

LĪGUMA PROJEKTS
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
2013.gada ___._________
Ķekavas novada pašvaldība, turpmāk tekstā - Pircējs, tās izpilddirektora Aivara
Liškovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pircēja nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, no
vienas puses, un
_________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ___________
__________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________________, no
otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas
Nr.ĶND/2013/1-1, turpmāk tekstā – Konkurss, rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk
tekstā - Līgums:
1. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS PAMATOJUMS
Pārdevējs ir piedalījies Pircēja rīkotajā Konkursā un saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības
iepirkuma komisijas 2013.gada ____.__________ lēmumu, ir ieguvis tiesības realizēt savu
iesniegto piedāvājumu Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada
pašvaldības autotransporta vajadzībām.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pārdevējs saskaņā ar Līguma noteikumiem apņemas pārdot, bet Pircējs apņemas pirkt
degvielu - E95 benzīnu, dīzeļdegvielu (turpmāk tekstā - Degviela) un ikdienas auto apkopes
produktus.
2.2. Pircējs pērk Degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā – DUS) Latvijas
Republikas teritorijā, izmantojot Pārdevēja izsniegtas derīgas degvielas kartes (turpmāk tekstā –
Karte). Kartes derīguma termiņš ir spēkā visā Līguma darbības laikā.
2.3. Visā Līguma darbības laikā Pircējs ir tiesīgs iegādāties Degvielu un ikdienas auto apkopes
produktus. Paredzamais apjoms:
2.3.1. E95 benzīns līdz 50 000 litri;
2.3.2. dīzeļdegviela līdz 180 000 litri;
2.3.3. ikdienas auto apkopes produktiem ____ % atlaide.
3. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Pircējs Līguma darbības laikā pērk Degvielu par kopējo summu, kas nepārsniedz summu, ko
Pārdevējs ir norādījis savā piedāvājumā Konkursam un ikdienas auto apkopes produktus ar
piedāvāto atlaidi ___% .
3.2. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar Degvielas mazumtirdzniecības cenu Pārdevēja DUS,
piemērojot atlaidi LVL ________ (___________________________) ar PVN 22% no viena
litra mazumtirdzniecības cenas Degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā esošajos
Pārdevēja DUS.
3.3. Norēķināšanās par Degvielu notiek Pārdevēja DUS, Pircējam izmantojot Kartes.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
4.1.1. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
kvalitātes prasībām atbilstošu Degvielu.
4.1.2. Pārdevējs DUS tīklā Degvielas iegādi nodrošina ar Degvielas karti.
4.1.3. Degvielas uzpildes iespēja tiks nodrošināta Ķekavā un Rīgā, kā arī pēc nepieciešamības
citā vietā Latvijas Republikas teritorijas robežās.
4.1.4. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas
izgatavot un izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes ___ (_____) darba dienu laikā.
4.1.5. Pārdevējs izgatavo un izsniedz Pircējam Karti, un atver Kartes kontu.
4.1.6. Katra mēneša sākumā Pārdevējs par iepriekšējo kalendāro mēnesi iesniedz Pircējam
Kartes konta pārskatu par naudas līdzekļu kustību Kartes kontā un rēķinu. Kartes konta pārskats,
grāmatvedības atskaite, rēķins un cita informācija tiek izsūtīta pa pastu uz Pārdevēja rēķina.
4.1.7. Pārdevējs līdz katra mēneša ___.datumam izsūta Pircējam grāmatvedības atskaiti par
iepriekšējo mēnesi.
4.2. Pircēja tiesības un pienākumi:
4.2.1.Pircējs, pasūtot Pārdevējam Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot
Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.
4.2.2. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu.
4.3. Katra Puse ir atbildīga par savu saistību pienācīgu un savlaicīgu izpildi.
5. PREČU KVALITĀTE
5.1. Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst Latvijas Republikā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
5.2. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz
Pārdevēja Līgumā noradīto adresi.
5.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegto pretenziju 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas dienas.
5.4. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pircēja samaksāto naudas summu par
nekvalitatīvo Degvielu, atskaitot to Pircēja kontā. Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par
Degvielas kvalitāti neatzīst, jebkura no Pusēm atzinuma sniegšanai par Degvielas kvalitāti var
pieaicināt ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Degvielas faktu,
Pārdevējs sedz Pircēja zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar nekvalitatīvu Degvielu un ar
eksperta darbību saistītos izdevumus.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja tā radusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt un
novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, zibens,
elektropadeves bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju
rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie Pušu kontrolei
nepakļautie apstākļi.
6.2. Šādu apstākļu pastāvēšanas gadījumā viena no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā nosūta paziņojumu
otrai Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziņo rakstiski otrai
Pusei par laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāziņo
otrai Pusei par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu darbība, uz ko
balstoties, Puses vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām.
6.3. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē
tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem
zaudējumiem.
6.4. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos
zaudējumus otrai Pusei.
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6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek
izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu.
6.6. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 2 (diviem)
gadiem vai līdz brīdim, kad Līguma kopējā summa sasniedz LVL ___________ (__________)
bez PVN 21%.
7.2. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to
izpildes komerciālajiem noteikumiem.
7.3. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet no šī
Līguma, trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
7.4. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.5. Visus strīdus un domstarpības, kas izriet no šī Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja Puses nevar vienoties 15 (piecpadsmit) dienu laikā dienu laikā no strīda rašanās
dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties Latvijas Republikas tiesu iestādēs strīdus
izšķiršanai.
7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi šī Līguma nosacījumiem ir atzīstami par spēkā esošiem
tikai tad, ja tie ir abpusēji rakstveidā saskaņoti un abu Pušu parakstīti.
7.7. Pušu pienākums ir informēt vienai otru par šajā Līgumā norādīto rekvizītu maiņu 3 (trīs)
darba dienu laikā.
7.8. Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros latviešu valodā uz ___ (______) lapām,
vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Līgumam uz tā noslēgšanas brīdi ir pievienots __ pielikumi uz ___ lapām.
7.9. Ar šo Līgumu Pircējs no savas puses pilnvaro _______, tālr. __________, e-pasts
___________, savukārt Pārdevējs no savas puses pilnvaro ______________, tālr. __________
kontrolēt šī Līguma izpildi.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs:

Pārdevējs:
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