APSTIPRINU:
Pašvaldības SIA "Garkalnes Komunālserviss"
iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs
___________________________
A.Pozņaks
Nolikums apstiprināts
iepirkuma komisijas sēdē 27.10.2017. (protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA
“Degvielas iegāde”
NOLIKUMS
Identifikācijas numurs PSIAGK 2017/1K

Garkalne, 2017

I.Vispārīgā informācija
Iepirkuma identifikācijas numurs: PSIAGK 2017/1K
Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
Pasūtītāja nosaukums
PVN maksātāja
reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Tālrunis, fakss
Elektroniskā pasta adrese
Kontaktpunkts
Kontaktpersona
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese

Darba laiks

PSIA “Garkalnes Komunālserviss”
LV40003708356
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV2137
67998645, 67998325
info@garkalnesks.lv
PSIA “Garkalnes Komunālserviss” iepirkumu komisija
Ilga Ņukša
67998645
67998325
info@garkalnesks.lv
Pirmdiena
Otrdiena
09.00 – 17.00
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
09.00 – 15.00

II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms un daļas
1.
2.

Iepirkuma priekšmets: degvielas iegāde.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

3.
4.

Iepirkuma CPV kods: 09100000-0 (degvielas).
Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā
tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
Paredzamā līgumsumma euro bez PVN: 134 999 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro).

5.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
6.

Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija
(2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).

7.

Paredzamais līguma darbības termiņš: 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši vai līgumsummas
sasniegšanas brīdis (atkarībā no tā, kurš iestājas pirmais).

8.

Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts līgumslēdzēju pusēm vienojoties, līgumsumma
paliek nemainīga.

9.

Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja
Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā
iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta,
datums un laiks, ieinteresēto piegādātāju sanāksme
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10. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi PSIA “Garkalnes Komunālserviss”, Vidzemes šoseja 1,
Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137 (2.stāvā), vai atsūtīt pa pastu uz juridisko adresi, sākot ar
dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
11. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 22.novembrī,
plkst.10:00 pēc vietējā laika.
12. Saņemot piedāvājumu, PSIA “Garkalnes Komunālserviss” iepirkumu speciālists vai tā
prombūtnes laikā jebkurš cits uzņēmuma darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes
(bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar
savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes
kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
13. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu
piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
Nolikumā noteiktajā vietā un termiņā.
14. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
15. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi
“GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
16. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu
atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to neatvērtu ierakstītā pasta
sūtījumā nosūta atpakaļ pretendentam, vai izsniedz personīgi.
17. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 22.novembrī, plkst.10.00, PSIA “Garkalnes
Komunālserviss”, Vidzemes šoseja 1, Garkalnē, Garkalnes novadā, sēžu zālē, otrajā stāvā,
atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
18. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
19. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Ikviens interesants ir tiesīgs piedalīties
piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
20. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku
un piedāvāto cenu vai izmaksas.
V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
21. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.
22. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma
komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju
priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto
pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un
atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
23. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģināla eksemplārā.
24. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas,
numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma
iesaiņojuma jānorāda:
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PSIA „Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam
Nr. PSIAGK 2017/1K
“Degvielas iegāde”

Neatvērt līdz 2017.gada 22.novembra plkst. 10:00

25. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam
pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada
22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
26. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu
iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja
viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
27. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par
ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir
jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem
dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā
legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas
likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības
dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
28. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona,
kuras ir pārstāvības tiesības reģistrētas, vai kura ir tam pilnvarota.
29. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
VII. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija,
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
30. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā
daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no konkursa daļas, kurā iesniedz
piedāvājumu.
31. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā
daļā noteiktajā kārtībā.
32. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi
netiks piemēroti.
33. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
33.1. titullapa (brīvā formā).
33.2. satura rādītājs (brīvā formā).
33.3. parakstīts Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (saskaņā ar Nolikuma
1.pielikumu).
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33.4. Nolikuma 35.punktā noteiktie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. Pasūtītājs
pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un
kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz
kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu 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. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas
ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas
regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma
procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2.pielikums).
33.5. parakstīts Finanšu un tehniskais piedāvājums ar pielikumiem.
34.

Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:
34.1. Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa
nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).
34.2. Finanšu un tehniskajam piedāvājumam jāpievieno:
34.2.1. spēkā esošo degvielas atbilstības sertifikātu kopijas, kas apstiprina tirgū
piedāvātās degvielas atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu
Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām;
34.2.2. Degvielas karšu lietošanas noteikumi (nedrīkst būt pretrunā līguma
nosacījumiem);
34.2.3. Tehniskajā specifikācijā norādītās degvielas vidējās cenas aprēķini atbilstoši
paraugam (sk. 4.pielikums).
34.3. Finanšu un tehniskajā piedāvājumā degvielas cenas un piedāvātās atlaides norāda ar
četrām zīmēm aiz komata.
34.4. Finanšu un tehniskajām piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās
personas parakstītam.

35. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas
apliecināšanai konkursa daļās:
Nr.
35.1.

35.2.

Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas
nepieciešami, lai pretendentu novērtētu
saskaņā ar minētajām prasībām

Pretendentu kvalifikācijas
(atlases) prasības
Pretendents
ir
reģistrēts
atbilstoši
reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas
valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība
attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem
personālsabiedrības
biedriem
(ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība)
vai
visiem
piegādātāju
apvienības
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju
apvienība),
kā
arī
apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus).

Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi
dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu,
Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs.

Pretendentam

Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta

ir

spēkā

esoša

Valsts
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Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam
pretendentam jāiesniedz ziņas par to, vai
pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai
patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu
prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona).

ieņēmumu dienesta vai attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izsniegta speciālā
atļauja
(licence)
naftas
produktu
mazumtirdzniecībai;

atļaujas (licences) spēkā esību pasūtītājs iegūs
Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datubāzē.
Ārvalstīs reģistrēti pretendenti pievieno attiecīgi
apliecinātu speciālās atļaujas (licences) naftas
produktu mazumtirdzniecībai kopiju.
Pretendenta apliecinājums par savu vidējo
finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR
90000 euro bez PVN) par trim iepriekšējiem
finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo
apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā
piegādātāja
dibināšanas
vai
darbības
uzsākšanas laiku.

35.3.

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums
gadā par trim iepriekšējiem finanšu
gadiem nav mazāks par EUR 90000
(deviņdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības
uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju
par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad
prasība ir attiecināma uz pretendenta
nostrādāto periodu.

35.4.

Informācija par tehnisko aprīkojumu, kas Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par to,
pieejams pakalpojumu sniedzējam līguma ka Pretendents (apakšuzņēmējs utt.) var
izpildei
nodrošināt noteiktās tehniskajā specifikācijā
degvielas uzpildi Pasūtītāja transportam vismaz
Garkalnes novadā.
Apliecinājumam jāpievieno degvielas uzpildes
staciju sarakstu Latvijas Republikas teritorijā,
kur pasūtītājam tiks nodrošināta atbilstoši
tehniskās specifikācijas prasībām degvielas
iegāde.

36.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo
personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendents var
balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei
attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
IX. Apakšuzņēmēji un piegādātāju apvienības

39. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka,
un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem
uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai
vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
40. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse)
nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
41. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam
nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
42. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
42.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
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42.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
42.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu
likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
42.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā,
kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
43. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu
veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
44. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma
izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
45. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma
izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja
tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un
to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam
par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par
apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
46. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums
vai līdzvērtīgs dokuments, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un
atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt
piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus.
Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās
piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomam.
47. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu,
pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības
līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams
iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība
48. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski
visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.
49. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
50. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
51. 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, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums
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iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma
komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
52. Iepirkuma komisija:
49.1.

Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts
un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
49.2.
Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma
prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta
kvalifikāciju u.c.;
49.3.
Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un
nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā
iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
49.4.
Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par
pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības;
49.5.
Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto
izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma
izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
49.6.
Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
50. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas
pieņemto lēmumu;
51. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
XI. Citi noteikumi
52.
53.
54.

55.

56.

57.

Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma
prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē
iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu
vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu
parakstīšanu.
Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas
nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs
nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju
nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne
vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

58.

Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis
jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

59.

Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto
iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
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60.
61.

Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs
pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo
aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

VIII. Nolikuma pielikumu saraksts
1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;
4. Aprēķinu forma;
5. Iepirkuma līguma projekts.
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1. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/1K
nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Garkalnē
Komersants
___________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________
Juridiskā adrese
___________________________________________________________________________
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats
______________
tālrunis_________________________, mobilais
______________________________________
fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un
vēstules)_______________________________________ ,
e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav
faksa)____________________________
interneta mājas lapas adrese (ja tāda
ir)_______________________________________________
Bankas rekvizīti
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī
pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Degvielas iegāde”, identifikācijas Nr. PSIAGK
2017/1K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo
aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:
2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie
izslēgšanas noteikumi;
2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma
izpildei;
2.5. ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un
normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
2.6. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;
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2.7. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu
kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):
Nr. Nosaukums
Statuss
Juridiskā
Veicamo
Apakšuzņēmējam /personu
p.k
un
piedāvājumā
adrese,
pakalpojumu apvienības dalībniekam nodoto
reģistrācijas (apakšuzņēmējs kontaktpersona, apjoms no
pakalpojumu apraksts un
numurs
vai personu
telefons
kopējā
pamatojums un/vai norāda
apvienības
apjoma
iespējas, uz kurām pretendents
dalībnieks)
(%)
balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām
1.
4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
5. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda
atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam1;

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

1

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu
vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā
piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par
atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.
Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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2. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/1K nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Pretendents 24 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā nodrošina Pasūtītājam kvalitatīvas
degvielas iegādi ar karšu sistēmu šādos apjomos:
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Benzīns E 95

Paredzamais apjoms līguma darbības periodā2
150000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) litri
4000 (četri tūkstoši) litri

2. Piedāvātā degviela atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
3. Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu Piegādātāja vai tā sadarbības partneru
degvielas uzpildes stacijās, izmantojot Piegādātāja degvielas kartes, ar pēcapmaksu līgumā
noteiktajā kārtībā.
4. Pretendents nodrošina ar PIN kodiem aizsargātu degvielas karšu izsniegšanu bez papildu
samaksas.
5. Degvielas uzpildes stacijas nodrošina degvielas pirkšanas iespēju jebkurā diennakts laikā.
6. Vismaz viena degvielas uzpildes stacijas ir pieejama Garkalnes novadā.
7. Pretendenta piedāvātās atlaides degvielas iegādei, norēķinoties ar degvielas kartēm, visu
iepirkuma līguma izpildes laiku nedrīkst mainīties.
8. Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) pretendents nodrošina dīzeļdegvielas iegādi
Garkalnes novadā ar degvielas klasi A2 atbilstoši standartam LVS EN 590:2014 "Automobiļu
degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".
9. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto
maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 134 999.00 (viens simts
trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) bez PVN.
10. Pretendents nodrošina iespēju tiešsaistes vietnē saņemt informāciju par degvielas karšu
darījumiem iepriekšējā dienā un senāk.
11. Pretendents nodrošina Ad-blue degvielas piedevas iegādes iespējas degvielas uzpildes
stacijā Garkalnes novadā.

2

Vienību skaits ir indikatīvs un norāda plānoto pakalpojuma sniegšanas apjomu. Iepirkuma līguma darbības laikā
norādītais apjoms Pasūtītājam nav saistošs – tas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām var tikt samazināts vai palielināts.

12

3. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/1K
nolikumam
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepazinušies ar iepirkuma „Degvielas iegāde”, ID Nr. PSIAGK 2017/1K prasībām,
piedāvājam 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties
šādu preci par šādu cenu:
Degvielas
veids

1.

Vidējā degvielas cena
laika periodā no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada
30.septembrim euro bez
PVN, pretendenta
degvielas uzpildes stacijās
Garkalnes novadā

Atlaides likme 24 mēnešiem
no mazumtirdzniecības
degvielas cenas 1 litram,
euro bez PVN (jebkurā
pretendenta un sadarbības
partnera degvielas uzpildes
stacijā Latvijā)

2.

3.

Paredzamais
degvielas apjoms,
litros

4.

Dīzeļdegviela

150000

Benzīns E 95

4000

Cena euro
bez PVN)
(2.-3.) x 4. =
5.

5.

Pavisam kopā, euro bez PVN
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Svarīgākās prasības
Piegādātā degviela atbilst Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām
Pārdevējs nodrošina iespēju iegādāties degvielu
Piegādātāja vai tā sadarbības partneru degvielas
uzpildes stacijās, izmantojot Piegādātāja degvielas
kartes, ar pēcapmaksu līgumā noteiktajā kārtībā
Pārdevējs nodrošina ar PIN kodiem aizsargātu
degvielas karšu izsniegšanu bez papildu samaksas
Degvielas uzpildes stacijas nodrošina degvielas
pirkšanas iespēju jebkurā diennakts laikā
Degvielas uzpildes stacija ir pieejama Garkalnes
novadā
Atlaides likme līguma darbības laikā paliek
nemainīga
Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam)
Pārdevējs nodrošina dīzeļdegvielas iegādi Garkalnes
novadā ar degvielas klasi A2 atbilstoši standartam
LVS EN 590:2014
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Pretendenta piedāvājums

Mēs apliecinām, ka:
• Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) pasūtītājam tiks nodrošināta
dīzeļdegvielas iegāde Garkalnes novadā ar degvielas klasi A2 atbilstoši standartam LVS EN
590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes";
• Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā
iepirkumā;
• Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā
specifikācijā norādītās prasības.
Pielikumā:
1. Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas uz ___ lp.;
2. Degvielas karšu lietošanas noteikumi uz ___ lp.;
3. Degvielas (benzīna E 95/dīzeļdegvielas) vidējās cenas aprēķini uz ___ lp.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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4. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/1K
nolikumam
APRĒĶINU FORMA
Viena litra vidējā degvielas cena laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.septembrim (ieskaitot)
EUR bez PVN, pretendenta degvielas uzpildes stacijā ________________, Garkalnes novadā

Dīzeļdegvielas marka: ________________
Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kopā
Vidēji

Vidējā cena EUR bez PVN ______________
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

5. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru PSIAGK 2017/1K
nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS
DEGVIELAS PIRKUMA LĪGUMS
Nr. PSIAGK 2017/1K _____
Garkalnē
2017.gada ________
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Garkalnes Komunālserviss”,
vienotais reģistrācijas Nr.40003708356, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1, Garkalne,
Garkalnes novads, LV-2137 (turpmāk – Pircējs), tās valdes locekļa Harijs Lieljura personā,
kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses
un

__________________ “_______________”, vienotais reģistrācijas Nr._______________,
juridiskā adrese: ___________________, (turpmāk – Pārdevējs), tās ______________ personā,
kurš rīkojas uz __________pamata, no otras puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likumu, iepirkuma „Degvielas iegāde”, identifikācijas Nr. PSIAGK 2017/1K, rezultātiem,
Latvijas Republikas likumdošanu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz sekojoša satura
pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums)
I.Līguma priekšmets
1.1
1.2

1.3

1.4

Pircējs pērk no Pārdevēja degvielu – dīzeļdegvielu un benzīnu (turpmāk – Prece) līgumā
noteiktajā kārtībā un apjomā.
Pārdevējs piegādā Pircējam Preci saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot
Pārdevēja degvielas kartes, kas Pircējam dod tiesības iegādāties degvielu Pārdevēja vai tā
sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās, ar pēcapmaksu šajā līgumā noteiktajā
kārtībā.
Pārdevējs apņemas saskaņā ar šī līguma noteikumiem nodrošināt Pircējam Karšu
izsniegšanu un izmantošanu bez papildu samaksas Preces iegādei Pārdevēja vai tā
sadarbības partnera degvielas uzpildes stacijās.
Pircējs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto degvielu pēc kartēm, saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
II. Piegādes nosacījumi un apjoms

2.1. Kartes tiek izsniegtas Pircējam bez konkrēta lietotāja identifikācijas, aizsargātas ar PIN
kodu.
2.2. Pārdevējs piegādā degvielu uz summu, kas nepārsniedz šī līguma 3.3.punktā noteikto.
Pircējam nav pienākums nopirkt visu Iepirkumā noteikto degvielas apjomu.
2.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādājamās degvielas kvalitāti, atbilstoši degvielas
atbilstības sertifikātiem, kas iesniegti Iepirkumam.
III. Līguma summa
3.1. Degvielas cena ir aprēķināma saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Pārdevēja
degvielas uzpildes stacijās, ņemot vērā Līguma 3.2.punktā noteikto atlaidi.
3.2. Iegādājoties Preci ar Karti, Pircējs 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā saņem
atlaidi ____ (___) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par katru degvielas litru.
Atlaide ir fiksēta un nemainās visā līguma darbības laikā.
3.3. Līguma summa līguma darbības laikā – budžetā pieejamā finansējuma ietvaros, bet ne
vairāk kā – ____ (___________) bez pievienotās vērtības nodokļa.
IV. Līguma darbības laiks
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4.1. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas brīža un darbojas līdz 201_.gada
__________________.
4.2. Pircējs ir tiesīgs lūgt līguma pagarināšanu līdz jauna iepirkuma rezultātu apstiprināšanai.
V. Piegādes vieta un termiņš
5.1. Degvielas piegāde notiek jebkurā no Pārdevēja degvielas uzpildes stacijām.
5.2. Degvielas piegāde notiek šī līguma 4.1.punktā noteiktajā līguma darbības laikā vai līdz
brīdim, kad Pircējs ir izlietojis šī līguma 3.3.punktā noteikto summu.
VI. Norēķinu kārtība
6.1. Pārdevējs piestāda rēķinus apmaksai Pircējam par iepriekšējo mēnesi līdz tekošā mēneša
10.datumam, nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi ___________________.
6.2. Par piegādāto degvielu Pircējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas.
6.3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums veikts Pārdevēja norēķinu
kontā.
VII. Pārdevēja pienākumi un tiesības
7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādājamās degvielas kvalitāti, atbilstoši degvielas
atbilstības sertifikātiem, kas iesniegti Iepirkumam.
7.2. Pārdevējs apņemas izsniegt degvielas uzpildes kartes 5 (piecu) darba dienu laikā no
līguma noslēgšanas bez papildu samaksas.
7.3. Pārdevēja izsniegtās kartes ir derīgas visā šī līguma darbības laikā.
7.4. Pārdevējs ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 10 (desmitajam) datumam iesniedz vai
nosūta Pircējam rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā mēnesī veikti ar
Pircējam izsniegto karti, kurā uzrādīta vismaz sekojoša informācija: degvielas kartes nr.,
degvielas uzpildes stacija, uzpildes datums, preces veids, uzpildes daudzums un vienas
vienības cena ar atlaidi bez PVN.
7.5. Pārdevējs apņemas savlaicīgi informēt Pircēju par izmaiņām Pārdevēja un Pārdevēja
sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar Karšu izmantošanu.
VIII. Pircēja pienākumi un tiesības
8.1. Pircējs apņemas nodrošināt samaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un termiņiem.
8.2. Pircējs apņemas lietot Karti saskaņā ar šo līgumu un tā pielikumiem.
8.3. Pircējs apmaksā pirkumus, kas Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru degvielas
uzpildes stacijās izdarīti ar Pircējam izsniegto Karti.
8.4. Pircējam ir tiesības pasūtīt un saņemt vienu vai vairākas Kartes un noteikt vienu vai
vairākus Kartes lietotājus.
8.6. Pircējam 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.
8.7. Ja Kartes lietotājs ir pieprasījis apturēt Kartes lietotāja tiesības lietot Karti, šī Karte, kā arī
visas Kartes, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, vienas stundas laikā tiek ievietotas
stopsarakstā, kā rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šo Karti.
8.8. Pircējam ir pienākums nekavējoties ziņot Pārdevēja Kartes, kas pieteikta kā nozaudēta vai
nozagta, atrašanas gadījumā, un nodot to tuvākajā Pārdevēja degvielas uzpildes stacijā.
IX. Līgumsods
9.1. Ja degvielas piegādes uzsākšana aizkavējas Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs Pircējam
maksā līgumsodu. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta līguma
saistību izpilde, 0,5% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.
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9.2. Ja kādā no uzpildes stacijām, ko Pārdevējs norādījis, iesniedzot iepirkumam attiecīgu
sarakstu, netiek veikta degvielas uzpilde, vai netiek piešķirta atlaide, uzrādot degvielas
karti, Pārdevējs maksā Pircējam vienreizējo līgumsodu 50 (piecdesmit) euro apmērā par
katru gadījumu.
9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no
līgumsaistību pārkāpuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
9.4. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pircējam,
Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par
Preci par līgumsoda summu.
X. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanas no līguma
10.1. Visi grozījumi līgumā noformējami rakstiski, pielikumu veidā, ko paraksta abas puses.
10.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras
puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas
radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
XI. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Pušu domstarpības, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās ceļā.
Vienošanos noformē rakstiski.
11.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
XII. Pārējie noteikumi
12.1. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līguma saturu, piekrīt visiem
tā punktiem un atzīst to par abpusēji izdevīgu.
12.2. Pusēm nav tiesību sniegt un/vai izpaust trešajām personām informāciju, kas taptu tām
zināma šī Līguma darbības laikā.
12.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma,
adreses, u.tml.) izmaiņām.
12.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek
uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7.(septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko
adresi.
12.5. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā
Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.
12.6. Līgums sastādīts 2(divos) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisku spēku, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.

PIRCĒJS

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PĀRDEVĒJS
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