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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.

Iepirkuma identifikācijas numurs: LAIP 2018/5

2.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese: Rīgas iela 2B, Līvāni, LV - 5316
Reģ. Nr. 41503010497
AS „Citadele banka”
LV68PARX0004367510002
Tālruņa Nr. 26806401
Kontaktpersona: juriskonsulte Jeļena Berezovska, tālr. Nr. 65381895, e-pasta adrese –
livanu_dzks@inbox.lv

3.

Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk –
EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

4.

Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.
punktu.

5.

Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir dīzeļdegvielas piegāde SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” teritorijā Rīgas ielā 2B, Līvānos, Līvānu novads. Dīzeļdegvielas piegāde
notiek ar Izpildītāja transportu. Dīzeļdegvielas piegādes laiks un apjoms pēc Pasūtītāja
pieprasījuma (sākot ar 500 l). Dīzeļdegvielas pieteikums – 2 (divas) darba dienas pirms
piegādes.
Līguma kopējais apjoms ir 69 000 l
CPV kods – 09134200-9 (dīzeļdegviela).

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz abpusējai
saistību izpildei.
Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība

6.

6.1. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā

6.2.
6.3.

6.4.

pieeja Līvānu novada domes mājaslapā http://www.livani.lv, sadaļas „Iepirkumi”
apakšsadaļā „Konkursi” un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa
sadaļā.
Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var
reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1
Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma
procedūras dokumentāciju uz vietas nolikuma 2. punktā minētajā adresē, iepriekš
sazinoties ar nolikuma 2. punktā minēto kontaktpersonu.
Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā
3 (trīs) darbdienu laikā no ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu,
ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
6.5.
Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks
publicēta
Līvānu novada domes mājaslapā http://www.livani.lv, un EIS

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk.
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
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www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam
piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav
atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai
ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

9.
9.1.

Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot
pieprasījumu pa pastu vai e-pastu (kas norādīti nolikuma 2.punktā), pieprasījumā
ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta
Pasūtītāja mājaslapā internetā pie nolikuma (www.livani.lv) un EIS www.eis.gov.lv ekonkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums
sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā
persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniskā pieeja.
Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu
darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī
vienlaikus ievietota Līvānu novada domes mājaslapā internetā, kurā ir pieejami
iepirkuma procedūras dokumenti, un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī
konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 19.septembrim plkst.10.00, EIS e-konkursu
apakšsistēmā.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par
neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek
atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība””, Rīgas ielā 2B, Līvānos.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS ekonkursu apakšsistēmā.
Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšana iepirkuma procedūras ietvaros nav paredzēta.
DALĪBAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ
PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā.
10.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka tas
atbilst jebkuram no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļautajiem
pretendenta izslēgšanas nosacījumiem.
10.2. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļauto
pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
42. pantā noteikto kārtību.
10.3. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība,
atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts
par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un

10.

3

pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un
veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos
nākotnē.
10.4. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma
42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
10.5. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir
personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt
attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām
atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un
tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja
pasūtītājam ir pieejams vai arī pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā
nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā
pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
10.6. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami,
Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendentu.
Pretendents – fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi
piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība)
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja
to paredz normatīvie akti ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju
savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
Pretendents iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā (2016., 2017. un 2018. līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu dīzeļdegvielas piegādes
līgumu. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms dīzeļdegvielas piegādes līgums,
kura vērtība bez PVN ir vismaz EUR 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši euro);
Gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad šajā nolikumā minētās prasības
attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām ir jāizpilda vismaz vienam
piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekam.

Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām, finansiālajām
spējām
12.1. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma
izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Pretendents ir spējīgs veikt garantijas
nodrošināšanu.

12.

12.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā
pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot
šo uzņēmumu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
pretendenta rīcībā.
PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI
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Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai.
13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk
minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir
jāievēro šādi iespējamie veidi:
13.2. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas
e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
13.3. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas
un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā
integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas
un nolasīšanas iespējām).
13.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
13.4.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai
elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas
programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
13.4.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles pretendenta pieteikumu (sk.
1.pielikumā ietvertās datnes) paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis
ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota
persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts
dokumenta oriģināls PDF formātā).
13.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram,
ražotāja izsniegta preces tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti jebkurā valodā ar
pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
13.6. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru
kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā
apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas
par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var
pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu
dokumenta kopiju. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja
tas ir elektroniski parakstīts.
13.7. Visas piedāvātās cenas aprēķina un norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN).
13.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos
un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā)
ietvertos nosacījumus.
13.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus.
13.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 14.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
13.11. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma
dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apstiprināts
tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta
noteikumiem Nr. 291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
13.12. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības
tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases
dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda
pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
13.13. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot ”Grozījumi” vai ”Atsaukums”.
5

13.

13.14. Ja piedāvājums vai kāda piedāvājuma daļa satur komercnoslēpumu, tad pretendents

savā piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu nepieciešams
ievērot komercnoslēpumu, un tieši kas piedāvājumā ir uzskatāms par
komercnoslēpumu.
14.

Konkursa pieteikums:

14.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti)

ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.
14.2. Lai apliecinātu savu dalību iepirkuma procedūrā, pretendentam jāiesniedz konkursa

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

pieteikums ( 1. pielikums ) saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā konkursa sadaļā
publicēto veidlapu;
Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam
(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.p
df) un Eiropas Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mazo un vidējo
uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda, kādam statusam atbilst
pretendents – mazajam vai vidējam uzņēmumam. Ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs
piegādes līguma izpildē, piedāvājuma iesniedzējs savā piedāvājumā iekļauj arī
informāciju vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma
statusam.
pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai
personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas
pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju
apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
iepirkuma komisija pieprasa informāciju no Uzņēmuma reģistra, lai gūtu pārliecību
par pretendenta (tai skaitā piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības
biedru, piesaistīto apakšuzņēmēju un uzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās
līguma izpildē) pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu. Šajā punktā minētais
attiecināms tikai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu;
attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un apakšuzņēmēju,
ja tāds tiek piesaistīts vai uzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām iepirkumu komisija pieprasa, lai
pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu vai jebkuru citu
dokumentu, kas apliecina, pārstāvības tiesības un pārstāvības apjomu.
ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav pretendenta pārstāvības tiesības, jāiesniedz
pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (Ministru kabineta
28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
noteiktajā kārtībā apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu;
ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar paraksta vai pārstāvības tiesībām, tad
piedāvājums tiek noraidīts.
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (visas pretendentam izvirzītās kvalifikācijas
prasības (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejamas EIS e-konkursu
apakšsistēmā šī konkursa sadaļā).
15.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši nolikuma 15.2.
punktam. Pieteikumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai
pilnvarotā persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā
persona, tad pieteikumam jāpievieno pilnvaras kopija.
15.2. Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un visu
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība)
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja

15.

6

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu.
Informāciju, kas
apliecina Latvijas Republikā reģistrēta
pretendenta,
personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu
iesniedz piegādātāju apvienība) reģistrācijas komercreģistrā faktu, Pasūtītājs pārbaudīs
Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā (www.ur.gov.lv).
Ja attiecināms, pretendents piedāvājumam pievieno informāciju saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 43. panta otro daļu. Ja šāds pretendents tiek atzīts par tādu, kuram
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tas iesniedz skaidrojumu un pierādījumus
par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Izslēgšanas noteikumu
pārbaudi Pasūtītājs veiks Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteiktajā kārtībā.
Pretendenta iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā (2016., 2017. un 2018. līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim) izpildīto līdzvērtīgu dīzeļdegvielas piegāžu līgumu saraksts, kas
apliecina nolikuma 12.3. apakšpunktā minētās prasības. Piegāžu līgumu saraksts
noformējams atbilstoši nolikuma EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā
publicētajai veidlapai, aizpildot attiecīgas Microsoft Word formas šūnas ( nolikuma 2.
pielikums ), norādot tajā dīzeļdegvielas piegādes summu, piegādes saņēmēja
nosaukumu, valsti, piegādes izpildes laiku un vietu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu,
tālruņa numuru.
Par dīzeļdegvielas piegādi, kas norādīta piegāžu līguma sarakstā atbilstoši nolikuma
12.3. apakšpunktam, pretendents pievieno vismaz vienu piegādes saņēmēja pozitīvu
atsauksmi. Ja atsauksmi kādu iemeslu dēļ (piemēram, pasūtītāja likvidācija)
piegādātājam nav iespējams iesniegt, tas ir tiesīgs pie piedāvājuma iesniegt arī citus
alternatīvus dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi, tādā gadījumā iepirkuma
komisija ņem vērā piegādātāja skaidrojumu iepirkuma procedūras norisē.
Ja konkrētā līguma izpildē pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām,
pretendentam papildus jāiesniedz šo uzņēmumu apliecinājums vai vienošanās par
nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dalībnieku
vienošanās protokols, ko parakstījušas dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības
tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots
iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros,
personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (norādīt
kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā,
norādot, kādus pakalpojumus/piegādes un kādā apjomā sniegs katrs personu
apvienības dalībnieks.
Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (jāaizpilda
Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. pielikums)
kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (pieejams aizpildīšanai Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/tools/espd; jāaizpilda un jāpievieno
piedāvājumam). Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas
iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo
piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma
līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt
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Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma
procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
15.9. Ja

piedāvājumu iesniedz personu grupa (apvienība) vai personālsabiedrība,
piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu (
apvienību ) vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
Personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc
savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam – reģistrē
Pilnsabiedrību vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku
atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai
izpildei.

15.10. Iesniedzot

piedāvājumu pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos
apakšuzņēmējus, kuru veicamo piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Šis nolikuma punkts
attiecas arī uz apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem.

16.

Tehniskais piedāvājums

16.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī

konkursa sadaļā publicētajai veidlapai, ņemot vērā nolikuma un tehniskās
specifikācijas prasības (pielikums Nr.3).
16.2. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam obligāti jānorāda un jāiekļauj:
16.2.1. iespēja iegādāt dīzeļdegvielu saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, t.i. preces piegādes
periodiskums 1-2 reizes nedēļā, dīzeļdegvielas minimālais apjoms 500 l.
16.2.2. Atlaides sistēma, t.i. finanšu piedāvājumā norādīt nemainīgo atlaidi un pievienot
apliecinājumu, ka pretendents spēs nodrošināt (t.sk. piegādāt ar savu transportu)
pasūtītājam dīzeļdegvielas pieejamību Līvānos, Rīgas ielā 2B, LV-5316.
16.2.3. Jāpievieno dīzeļdegvielas atbilstības sertifikāts/ deklarācija.
16.2.4. Jāpievieno transportlīdzekļu saraksts.
17.
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.

Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī
konkursa sadaļā publicētajām veidlapām, aizpildot atbilstošās finanšu piedāvājuma
formai ( 4. pielikums ).
Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro (EUR) ar trīm zīmēm aiz komata.
Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar
dīzeļdegvielas piegādi.
Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma
līguma laikā, izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām, vai
radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS
PĀRBAUDE UN IZVĒLE

18.

Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

18.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā

ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma
procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.
18.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un
iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
18.3. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42., 44., 46. panta
noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga,
tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos
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dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas
iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas
sagatavošanai un iesniegšanai.
18.4. Komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteikto
pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram
atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
18.5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa
pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju.
18.6. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām.
18.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko
kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un
laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
18.8. Komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajai kārtībai izvērtē,
vai pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
iesniegtais piedāvājums nav atzīstams par nepamatoti lētu.
18.9. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas
piedāvājumu ar viszemāko cenu.
18.10. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam vai pārtraukt
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
LĪGUMA SLĒGŠANA
19.

Līguma slēgšana
19.1. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 60.
pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto
iepirkuma līguma projektu ( 5. pielikums ) un ievērojot pretendenta piedāvājumu.
Līguma nosacījumi, var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta
nosacījumiem.
19.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma
projektu. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta
nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā Publisko iepirkumu likuma
noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek
pieņemti.
19.3. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu precēm visā
iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri
citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas
pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

20. PIELIKUMI

EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma
neatņemamas sastāvdaļas
1.pielikums: Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
2.pielikums: Pretendenta pieredze
3.pielikums: Tehniskais piedāvājums
4.pielikums Finanšu piedāvājums
5.Līguma projekts
Transportlīdzekļu saraksts (brīvā formā)
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1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“dīzeļdegvielas piegāde” Nr. LAIP 2018/5
Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
Rīgas ielā 2B, Līvānos, LV-5316

Kam:

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs _____________________, (pretendenta
nosaukums) apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras
noteikumiem. Apliecinām, ka veiksim dīzeļdegvielas (turpmāk-prece) piegādi, saskaņā ar
nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

Nr.
p.k.

2.

Personas,
kuras
veido
piegādātāju
apvienību
nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā
adrese

Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:
Nr. Apakšuzņēmēja Reģistrācijas Nr. Juridiskā
p.k. nosaukums un
adrese
statuss (mazais/
vidējais2)

Atbildības apjoms %

Apakšuzņēmējam nododamās
līguma daļas apjoms % un
apraksts

3.

Mēs piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta
noteikumiem.

4.

Mēs apliecinām, ka:
1.1.

mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā
arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras
sagatavošanā saskaņā ar PIL 18. panta ceturto daļu.

1.2.

esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar
iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir
skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

1.3.

piedāvātā Prece atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

Jānorāda vai uzņēmums atbilst mazā uzņēmuma statusam vai vidējā uzņēmuma statusam.
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
2

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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2.

1.4.

ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un
pildīt visus līguma nosacījumus;

1.5.

mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai;
Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam:

Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro).
Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada
apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā
nepārsniedz 43 miljonus euro).
3.

Mēs apstiprinām, ka visi iesniegtie tehniskajā un finanšu piedāvājumā esošie
dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.

4.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību
iepirkuma procedūrā:

Pretendenta nosaukums
Reģistrēts
ar Nr.
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats)
Telefons
Fakss
E-pasta adrese
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr.
Banka
Kods
Konts
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju,
tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija
un dati ir patiesi.

Paraksts: __________________________________
Vārds, uzvārds: ____________________________
Amats: ___________________________________

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam
jāpievieno pilnvaras kopija.
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2. pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
“dīzeļdegvielas piegāde”
Nr. LAIP 2018/5
PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS

Nr.
p. k.

Saņēmējs, valsts
(kontaktinformācija)

Piegādes summa, EUR bez
PVN

Piegādes laiks/
termiņš (no- līdz)

1.
…
…

Paraksttiesīgās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums:

_______________________________
_
_______________________________
_
_______________________________
_
_______________________________
_
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3. pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
“dīzeļdegvielas piegāde”
Nr. LAIP 2018/5
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2018.gada ___.________

Pretendenta nosaukums:____________________

Nr.p
.k.

Minimālās prasības*

Pretendenta piedāvājums

1.

Prasības Degvielas piegādei

2.

Iespēja iegādāt dīzeļdegvielu saskaņā ar
Pasūtītāja prasībām

Pieteikums 2 darba dienas pirms piegādes;
Preces piegādes periodiskums: 1-2 reizes nedēļā;
Dīzeļdegvielas minimālais piegāde apjoms 500 l;
Līguma kopējais apjoms 69 000 l.

2.1.

Piegādāšanas adrese

Līvāni, Rīgas ielā 2 B, LV-5316

2.2.

Atlaides sistēma

Jāpievieno:
Finanšu piedāvājumā norādīto nemainīgo atlaidi
un pievienojot apliecinājumu , ka pretendents
spēs nodrošināt (t.sk. piegādāt ar savu transportu)
Pasūtītājam degvielas pieejamību Līvānos, Rīgas
ielā 2 B, LV-5316 (aizpildāms brīvā formā, var
pievienot pielikumā)

3.

Dīzeļdegvielas atbilstība standartiem

3.1.

Degviela atbilst spēkā esošo Latvijas Jāpievieno:
nacionālo standartu, Eiropas Savienības
standartu un citu starptautisko vai Jāpievieno atbilstības sertifikātus u.c.
reģionālo standartizācijas organizāciju dokumentus
standartu, kā arī normatīvo dokumentu
prasībām, t.sk.:
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11.

Ministru kabineta 26.09.2000.
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.

3.2.

Dīzeļdegvielas kvalitātei ziemas periodā
(no 01.novembra līdz 31.martam) jāatbilst
saskaņā ar LR MK 26.09.2000. noteikumu
Nr.332 ,,Noteikumi par benzīna un
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”
9.punktā minētajām prasībām

3.3.

Preces atbilstības dokuments

4.

Cena degvielai

4.1

Cenu degvielas iegādei veido pretendenta
degvielas realizācijas cena mīnus
pretendenta noteiktā atlaide Finanšu
piedāvājumā

5.

Pretendenta transports

Par katru prece piegādājamo apjomu Piegādātājs
iesniedz Pasūtītājam rēķinu ar atšifrējumu par
preces apjomu un to summu, pievienojot preces
atbilstības sertifikāta kopiju

Jāpievieno:
Transportlīdzekļu saraksts

6.

Uzpildes iekārta

Pretendents Preces uzpildei izmanto speciālo
uzpildes iekārtu
Ievērot dabas aizsardzības un ugunsdrošības
noteikumus

*Var tikt piedāvātas labākas iespējas par minimālajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Datums:

_______________________________
_
_______________________________
_
_______________________________
_
_______________________________
_
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4.pielikums
ATKLĀTA KONKURSA
“dīzeļdegvielas piegāde”
Nr. LAIP 2018/5
Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma „Dīzeļdegvielas piegāde”, identifikācijas numurs
LAIP-2018/5, noteikumiem, tai skaitā tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam
nodrošināt dīzeļdegvielas piegādi Līvānos, Rīgas ielā 2B, LV-5316 visu laika periodu, t.i. 12
(divpadsmit) mēnešus no līguma parakstīšanas brīža par šādu paredzamo līgumcenu un
fiksēto (nemainīgo) atlaidi.
1. Vidējo degvielas cenu aprēķina no Līvānu DUS __________________________________
(bez PVN) 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājuma atvēršanas dienas plkst.11:00
Iepirkuma cenu monitorings (aiz komata trīs cipari)
Datums, laiks

DUS nosaukums

Adrese

Cena bez PVN par
1.litru

2. Paredzamā līgumcena
Degvielas
veids

Cena par 1
litru EUR bez
PVN ar atlaidi

cena (bez
PVN)

Nemainīga atlaides
likme no
mazumtirdzniecības
degvielas cenas 1
litram, euro bez PVN

PAREDZAMĀ
LĪGUMCENA
EUR BEZ PVN
(AR ATLAIDI)
PAR VISU
DĪZEĻDEGVIE
LAS APJOMU
69 000 L.

2

3

4

5

Vidējā 1litra
mazumtirdzni
ecības

1
Dīzeļdegviela

Pavisam kopā EUR ar PVN

Paraksttiesīgās personas paraksts:

_______________________________

Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:

_______________________________
_______________________________
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Datums:

_______________________________
5.pielikums
(LĪGUMA PROJEKTS)
PIRKUMA LĪGUMS Nr. _________

Līvāni

2018. gada ___. _______________

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, tās valdes
priekšsēdētāja Artūra Vilcāna personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts
PIRCĒJS, no vienas puses, un
___________________________”,
reģ.
Nr.
___________________
tās
______________________________________________________personā, turpmāk saukts
PĀRDEVĒJS, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses un abi kopā, turpmāk
tekstā saukti PUSES, atbilstoši iepirkuma „Dīzeļdegvielas piegāde”, identifikācijas Nr. LAIP2018/5, rezultātiem, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu, noslēdza sekojoša
satura pirkuma līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS):
1. Līguma priekšmets

1.1.

PĀRDEVĒJS saskaņā ar PIRCĒJA pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai
specifikācijai/tehniskajam piedāvājumam (pielikums Nr.3) pārdod PIRCĒJAM, bet
PIRCĒJS pērk dīzeļdegvielu, (turpmāk tekstā – DEGVIELA) un saņem dīzeļdegvielu
Līvānos, Rīgas ielā 2B, LV-5316 pircēja teritorijā.

1.2. Dīzeļdegvielas piegāde notiek ar PĀRDEVĒJA transportu un pēc PIRCĒJA pieteikuma
(2 darba dienas pirms degvielas saņemšanas). Minimālais degvielas apjoms ir 500 litri.
1.3. PIRCĒJA prognozējamais DEGVIELAS patēriņš līguma darbības laikā ir 69 000 litri.
1.4. Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā patērēt visu plānoto degvielas
apjomu.
1.5. PĀRDEVĒJS apliecina, ka DEGVIELAS kvalitāte ir apstiprināta ar normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegtu atbilstības
sertifikātu.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta, vadoties no PĀRDEVĒJA iesniegtā finanšu
piedāvājuma (pielikums Nr.4), par summu līdz EUR _________ (______________) bez PVN
21 %. Kopējā līguma summa ar PVN ir EUR _________________, tai skaitā PVN 21 %.
2.2.
DEGVIELAS cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī Līvānu DUS
spēkā esošajām degvielas mazumtirdzniecības pārdošanas cenām.
2.3.
PĀRDEVĒJS DEGVIELU pārdod PIRCĒJAM, piemērojot sekojošas
fiksētas atlaides katram iegādātajam DEGVIELAS litram EUR ___ apmērā (bez
pievienotās vērtības nodokļa), no mazumtirdzniecības viena litra cenas
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2.4.
Samaksu par iegādāto degvielu PIRCĒJS veic par iegādāto
DEGVIELU, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA iesniegtu rēķinu, kurā norādīta
aprēķinātā atlaide.
2.5.
PIRCĒJS par saņemto DEGVIELU norēķinās 20 (divdesmit) darba
dienu laikā no dienas, kad PĀRDEVĒJS iesniedzis preču pavadzīmi – rēķinu.
2.6.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā PIRCĒJS veicis bankas
pārskaitījumu apmaksas kontā par DEGVIELU.
3. Līguma darbības termiņš
3.1.

Šis LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas 12 (divpadsmit)
mēnešus no parakstīšanas brīža vai līdz brīdim, kamēr tiek sasniegta summa, kura ir
noteikta LĪGUMA 2.1.punktā.

3.2. Ja PIRCĒJS iepērk no PĀRDEVĒJA DEGVIELU par LĪGUMA 2.1.punktā norādīto
līguma summu ātrāk par LĪGUMA 3.1. punktā noteikto termiņu, tad LĪGUMA darbības
termiņš beidzas ar šī līguma kopējās summas sasniegšanas dienu.
4. PUŠU tiesības un pienākumi
4.1.

Degvielas pieteikums notiek rakstiskā veidā uz e-pastu: ________________vai mutiski
pa tālruni __________.

4.2. PIRCĒJS ir tiesīgs LĪGUMA darbības laikā salīdzināt piedāvātās cenas ar vidējo cenu
līmeni Latvijas tirgū un vienpusēji atkāpties no šī līguma septiņu kalendāro dienu laikā par to
informējot PĀRDEVĒJU, ja PĀRDEVĒJA piedāvātās cenas ir lielākas par 5 (pieciem) %
nekā vidējās tirgū. PUSĒM savstarpēji vienojoties, PĀRDEVĒJS var piedāvāt citas,
PIRCĒJAM izdevīgākas cenas.
4.3.

4.4.

Ja PIRCĒJA autotransportam nepieciešams remonts, kas ir saistīts ar PĀRDEVĒJA
pārdoto nekvalitatīvo DEGVIELU un kas ir PIRCĒJA pamatots un pierādīts,
PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamajiem remontiem.
PIRCĒJS apņemas veikt samaksu par DEGVIELU šajā līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā;
4.5.
PĀRDEVĒJS apņemas nodrošināt DEGVIELAS piegādāšanu ar savu
transportu PIRCĒJA noteiktajā vietā un laikā.
4.6.
PUSES ir atbildīgas par saistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajai
likumdošanai.
5. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana

5.1. LĪGUMU var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras
LĪGUMA izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
5.2. Šis līgums izbeidzas un zaudē savu likumīgo spēku:
5.2.1. Notekot līguma termiņam;
5.2.2. Pusēm rakstveidā vienojoties, pirms līguma termiņa notecēšanas;
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5.2.3. Ja PĀRDEVĒJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas maksā līgumsodu 10% (desmit
procentu) apmērā no kopējās Līgumsummas (bez PVN).
5.2.4. PIRCĒJS var vienpusēji atkāpties no šī līguma septiņas kalendārās dienas iepriekš
brīdinot PĀRDEVĒJU, nemaksājot līgumsodus un neatlīdzinot tam zaudējumus,
ja PĀRDEVĒJS maina šī līguma pielikumā noteiktās degvielas cenas vairāk par 5
% un pārkāpj vai nepilda šī Līguma nosacījumus.

6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1.

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas
tiks attiecīgi
protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu
noteiktajā kārtībā tiesā pēc PIRCĒJA juridiskās adreses.
7. Nepārvarama vara

7.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc LĪGUMA noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2.

PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama LĪGUMĀ paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
8. Citi noteikumi

8.1.

PUSES savstarpēji ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies vienas PUSES vai tā darbinieku, kā arī šīs PUSES LĪGUMA izpildē iesaistīto
trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto
darbību vai nolaidības rezultātā.

8.2.

Šis LĪGUMS ir saistošs PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

8.3. Šis LĪGUMS stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz PUŠU saistību
pilnīgai izpildei.
8.4.

Šajā LĪGUMĀ izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt
izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

8.5. LĪGUMS sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
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glabājas pie PIRCĒJA, otrs pie PĀRDEVĒJA.
8.6. LĪGUMAM tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi:
8.6.1. Pielikums Nr. 3 “ Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”;
8.6.2. Pielikums Nr. 4 “ Finanšu piedāvājums”;
8.7. PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā ir _____________, tālrunis:
___________.
8.8. PĀRDEVĒJS par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē ___________,
tālrunis __________.
LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimnieciba”
Reģ. Nr. 41503010497
Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads, LV5316
AS „Citadele banka”
N/k LV68PARX0004367510002
PARXLV22
Valdes priekšsēdētājs
________________/A.Vilcāns
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