
1. pielikums 
iepirkuma “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss 

TILDe”’” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

TILDE 2020/2) nolikumam 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

1. iepirkuma priekšmeta daļa 

Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe” autotransportam un traktortehnikai Tukuma pilsētas 

un Tumes pagasta administratīvajā teritorijā  

 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 
Degviela: benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela.  

 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  
2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu” un standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst aukstumnoturībai  vismaz 
līdz -30ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts). 

 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  
  Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (DUS) 24 stundas 

diennaktī, norēķinus veicot bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas 

(bezmaksas) degvielas iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts 
pirms līguma slēgšanas). Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

 

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2021. vai pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 
 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums līguma izpildes periodā:  

Nr. 

p. k. 

Iepirkuma priekšmeta daļa Paredzamais 

benzīna 95E 

daudzums litros, 

kas tikt iegādāts 

līguma izpildes 

laikā 

Paredzamais 

benzīna 98E 

daudzums 

litros, kas tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

Paredzamais 

dīzeļdegvielas 

daudzums litros, 

kas var tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

1. Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” 

autotransportam un 

traktortehnikai Tukuma 

pilsētas un Tumes pagasta 

administratīvajā teritorijā 

 

 

2 000 

 

2 000 

 

30 000 

Kopā: 2 000 2 000 30 000 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs 

patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar pēcapmaksu.  

 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs       V.Mitenbergs 
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2. iepirkuma priekšmeta daļa 

Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe” autotransportam Džūkstes pagasta administratīvajā 
teritorijā 

 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela.  

 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu” un standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst aukstumnoturībai  vismaz 

līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts). 

 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

  Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (DUS), norēķinus 

veicot bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas (bezmaksas) degvielas 

iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts pirms līguma slēgšanas). 
Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

 

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2021. vai pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums līguma izpildes periodā:  

Nr. 

p. k. 

Iepirkuma priekšmeta daļa Paredzamais 

benzīna 95E 

daudzums litros, 

kas tikt iegādāts 

līguma izpildes 

laikā 

Paredzamais 

benzīna 98E 

daudzums 

litros, kas tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

Paredzamais 

dīzeļdegvielas 

daudzums litros, 

kas var tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

1. Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” 

autotransportam Džūkstes 

pagasta administratīvajā 

teritorijā 

 

 

1 500 1 500 3 000 

Kopā: 1 500 1 500 3 000 

 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. 

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar pēcapmaksu.  

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      V.Mitenbergs 
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3. iepirkuma priekšmeta daļa 

Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe” autotransportam Irlavas pagasta administratīvajā 
teritorijā 

 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela.  

 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu” un standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst aukstumnoturībai  vismaz 

līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts). 

 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

  Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (DUS) 24 stundas 

diennaktī, norēķinus veicot bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas 

(bezmaksas) degvielas iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts 
pirms līguma slēgšanas). Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

 

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2021 vai pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums līguma izpildes periodā:  

Nr. 

p. k. 

Iepirkuma priekšmeta daļa Paredzamais 

benzīna 95E 

daudzums litros, 

kas tikt iegādāts 

līguma izpildes 

laikā 

Paredzamais 

benzīna 98E 

daudzums 

litros, kas tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

Paredzamais 

dīzeļdegvielas 

daudzums litros, 

kas var tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

1. Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” 

autotransportam Irlavas 

pagasta administratīvajā 

teritorijā 

 

 

1 000 1 000 3 000 

Kopā: 1 000 1 000 3 000 

 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. 

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar pēcapmaksu.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      V.Mitenbergs 
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4.  iepirkuma priekšmeta daļa 

Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe” autotransportam Pūres pagasta administratīvajā 
teritorijā 

 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela.  

 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu” un standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst aukstumnoturībai  vismaz 

līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts). 

 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

  Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (DUS) 24 stundas 

diennaktī, norēķinus veicot bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas 

(bezmaksas) degvielas iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts 
pirms līguma slēgšanas). Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

 

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

01.01.2021 – 31.12.2021 vai pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums līguma izpildes periodā:  

Nr. 

p. k. 

Iepirkuma priekšmeta daļa Paredzamais 

benzīna 95E 

daudzums litros, 

kas tikt iegādāts 

līguma izpildes 

laikā 

Paredzamais 

benzīna 98E 

daudzums 

litros, kas tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

Paredzamais 

dīzeļdegvielas 

daudzums litros, 

kas var tikt 

iegādāts līguma 

izpildes laikā 

1. Degvielas iegāde SIA 

“Komunālserviss TILDe” 

autotransportam Pūres pagasta 

administratīvajā teritorijā 

 

 

1 000 
1 000 3 000 

Kopā: 1 000 1 000 3 000 

 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. 

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar pēcapmaksu.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      V.Mitenbergs 
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2.  pielikums  

iepirkuma “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss 

TILDe”’” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

TILDE 2020/2) nolikumam 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ (FORMA) 

“Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe”” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.  TILDE 2020/2) 
 

Pretendents,______________________________________________________________________,  
Pretendenta nosaukums 

reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________ 

     reģistrācijas numurs   direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds, 

(______________________)  
personas kods 

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties iepirkumā “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe”” (iepirkuma 

identifikācijas Nr. TILDE 2020/2);  

2. apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;  
3. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai 

par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma 

noslēgšanai; 

4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 
pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu; 

5. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;  

6. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) nodrošināt degvielas iegādi Tukuma novada 
pašvaldībai atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām par kopējo piedāvāto 

līgumcenu: 

1. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: EUR____________ (_____________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN);       (summa cipariem)        (summa vārdiem) 

 

2. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: EUR___________ (_____________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN);       (summa cipariem)        (summa vārdiem) 

 

3. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: EUR___________ (_____________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN);       (summa cipariem)        (summa vārdiem) 

 

4. iepirkuma priekšmeta daļas izpildei: EUR___________ (_____________________) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN).                          
 

(nepieciešams norādīt par kuru iepirkuma daļu tiek iesniegts piedāvājums) 
 

7. Mēs piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.  

8. Mēs apliecinām, ka: 

8.1. mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums 
saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu. 

8.2. 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; 

8.3. piedāvātie pakalpojumi atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; 
8.4. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai; 

9. 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 
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apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 miljonus euro). 
10. Mēs apstiprinām, ka visi iesniegtie piedāvājumā esošie dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un 

saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa. 

11. 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. 
 

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: ___________________________________
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3.  pielikums  

iepirkuma “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss 

TILDe”’” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

TILDE 2020/2) nolikumam 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA) 
 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DAĻA 

Pasūtītāja prasības Pretendenta 

piedāvājums 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela. 

Pretendents šo sadaļu 

aizpilda atbilstoši tam, 

kurai iepirkuma 

priekšmeta daļas 

izpildei tiek iesniegts 

piedāvājums 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei 

jāatbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 

standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst 

aukstumnoturībai  vismaz līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra 

nosprostošanās punkts). 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas 

uzpildes stacijās (DUS) 24 stundas diennaktī, norēķinus veicot 

bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas 

(bezmaksas) degvielas iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu 

daudzums tiks precizēts pirms līguma slēgšanas). Kredītkartei ir 

iespējams noteikt mēneša limitu.   

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2021. vai pilnīgai līgumā 

noteikto saistību izpildei 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums:  

5.1. 1.iepirkuma priekšmeta daļa - degvielas iegāde SIA “Komunālserviss 

TILDe” autotransportam un traktortehnikai Tukuma pilsētas un Tumes 

pagasta administratīvajā teritorijā: 

- benzīns 95E – ne vairāk kā 2 000 litri; 

- benzīns 98E – ne vairāk kā 2 000 litri; 

- dīzeļdegviela – ne vairāk kā 30 000 litri. 

6. Degvielas uzpildes stacijas piemērotība traktortehnikas apkalpošanai: 

DUS teritorijai jābūt piemērotai, lai tajā spētu apkalpoties līdz 11,5 metrus 

gara traktortehnika (autogreideri) 

 

7. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo 

nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes 

gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

 

8. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar 

pēcapmaksu (atkarībā no pasūtītāja izvēlētā norēķinu karšu veida). 

 

 

 
Pretendents pielikumā papildus pievieno: 
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1. Pretendenta visu DUS saraksts ar atrašanās vietu adresēm Latvijas Republikas 

administratīvajā teritorijā, kur iespējams iegādāties degvielu ar līguma izpildītāja 
izsniegtu norēķinu kredītkarti. 

 

Vārds, uzvārds*: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 

 

 
* Tehniskais piedāvājums, izmantojot elektronisko rīkus, jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai 

personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DAĻA 

 

Pasūtītāja prasības Pretendenta 

piedāvājums 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E,  98E un dīzeļdegviela. 

Pretendents šo 

sadaļu aizpilda 

atbilstoši tam, kurai 
iepirkuma 

priekšmeta daļas 

izpildei tiek 

iesniegts 

piedāvājums 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei 

jāatbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 

standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst 

aukstumnoturībai  vismaz līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra 

nosprostošanās punkts). 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes 

stacijās (DUS) 24 stundas diennaktī, norēķinus veicot bezskaidras naudas 
norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas (bezmaksas) degvielas 

iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts 

pirms līguma slēgšanas). Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2021. vai pilnīgai līgumā noteikto saistību 

izpildei. 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums:  

5.1. 2. iepirkuma priekšmeta daļa – degvielas iegāde Tukuma novada SIA 

“Komunālserviss TILDe” autotransportam Džūkstes pagasta 

administratīvajā teritorijā: 

- benzīns 95E – ne vairāk kā 1500 litri; 

- benzīns 98E – ne vairāk kā 1500 litri 

- dīzeļdegviela – ne vairāk kā 3000 litri. 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo 

nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes 

gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

 

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar 

pēcapmaksu (atkarībā no pasūtītāja izvēlētā norēķinu karšu veida). 

 

Pielikumā 

1. Pretendenta visu DUS saraksts ar atrašanās vietu adresēm Latvijas Republikas 

administratīvajā teritorijā, kur iespējams iegādāties degvielu ar līguma izpildītāja 

izsniegtu norēķinu kredītkarti. 

Vārds, uzvārds:*  

Amats:  



 10 

* Tehniskais piedāvājums, izmantojot elektronisko rīkus, jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai 

personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DAĻA 

 

Pasūtītāja prasības Pretendenta 

piedāvājums 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E,  98E un dīzeļdegviela. 

Pretendents šo 

sadaļu aizpilda 

atbilstoši tam, kurai 
iepirkuma 

priekšmeta daļas 

izpildei tiek 

iesniegts 

piedāvājums 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei 

jāatbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 

standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst 

aukstumnoturībai  vismaz līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra 

nosprostošanās punkts). 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes 

stacijās (DUS), norēķinus veicot bezskaidras naudas norēķinu veidā, 

izmantojot piegādātāja izsniegtas (bezmaksas) degvielas iegādes 
kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts pirms 

līguma slēgšanas). Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 

No līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2021. vai pilnīgai līgumā noteikto 

saistību izpildei. 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums:  

5.1. 3. iepirkuma priekšmeta daļa – degvielas iegāde SIA “Komunālserviss 

TILDe” autotransportam Irlavas pagasta administratīvajā teritorijā: 

- benzīns 95E – ne vairāk kā 1000 litri; 

- benzīns 98E – ne vairāk kā 1000 litri 

- dīzeļdegviela – ne vairāk kā 3000 litri. 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo 

nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes 

gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

 

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar 

pēcapmaksu (atkarībā no pasūtītāja izvēlētā norēķinu karšu veida). 

 

 

Pielikumā: 

1. Pretendenta visu DUS saraksts ar atrašanās vietu adresēm Latvijas Republikas 

administratīvajā teritorijā, kur iespējams iegādāties degvielu ar līguma izpildītāja 

izsniegtu norēķinu kredītkarti. 

Vārds, uzvārds:*  

Amats:  

 

* Tehniskais piedāvājums, izmantojot elektronisko rīkus, jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai 

personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DAĻA 

 

Pasūtītāja prasības Pretendenta 

piedāvājums 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

Degviela: benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela. 

Pretendents šo 

sadaļu aizpilda 
atbilstoši tam, 

kurai iepirkuma 

priekšmeta daļas 

izpildei tiek 
iesniegts 

piedāvājums 

2. Degvielas kvalitātes prasības:  
2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E, 98E un dīzeļdegviela) kvalitātei 

jāatbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 
standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst 

aukstumnoturībai  vismaz līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra 
nosprostošanās punkts). 

3. Degvielas iegādes nosacījumi:  

Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta degvielas uzpildes 

stacijās (DUS) 24 stundas diennaktī, norēķinus veicot bezskaidras naudas 
norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas (bezmaksas) degvielas 

iegādes kredītkartes (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts 

pirms līguma slēgšanas). Kredītkartei ir iespējams noteikt mēneša limitu.   

4. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 
01.01.2021 – 31.12.2021. vai pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

5. Degvielas iegādes vietas un paredzamais daudzums:  

5.1. 4. iepirkuma priekšmeta daļa – degvielas iegāde SIA “Komunālserviss 
TILDe” autotransportam Pūres pagasta administratīvajā  teritorijā): 

- benzīns 95E – ne vairāk kā 1000 litri; 

- benzīns 98E – ne vairāk kā 1000 litri 

- dīzeļdegviela – ne vairāk kā 3000 litri. 

6. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo 

nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes 

gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

 

7. Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā ar 
pēcapmaksu (atkarībā no pasūtītāja izvēlētā norēķinu karšu veida). 

 

 

Pielikumā: 

1. Pretendenta visu DUS saraksts ar atrašanās vietu adresēm Latvijas Republikas 
administratīvajā teritorijā, kur iespējams iegādāties degvielu ar līguma izpildītāja 

izsniegtu norēķinu kredītkarti. 

 

Vārds, uzvārds:*  

Amats:  

 
* Tehniskais piedāvājums, izmantojot elektronisko rīkus, jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai 

personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)



4.  pielikums  
iepirkuma “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe”’”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/2) nolikumam 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. iepirkuma priekšmeta daļa 

 

Pasūtītājs 

Degvielas daudzums, litri 
Vienas vienības (litra) cena* 
 (EUR bez PVN, bez atlaides) 

Piedāvātā 

pastāvīgā 

procentuālā 

atlaide (%) 

Vienas vienības (litra) cena ar atlaidi 
(EUR bez PVN) 

Summa,  
ņemot vērā  

visu apjomu ar 

atlaidi 

(EUR bez PVN) 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela Benzīns 95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1*8+2*9+3*10 

SIA 

“Komunālserviss 

TILDe” 

 

2 000 

 

2 000 

 

30 000 

        

Līguma summa (EUR bez PVN)  

PVN 21%  

Pavisam kopā ar PVN  

*Jānorāda mazumtirdzniecības cena ar 3 (trīs) cipariem aiz komata, kas noteikta  Tukuma pilsētas vai Tumes pagasta administratīvās teritorijas robežās esošajā Pretendenta 

degvielas uzpildes stacijā uz 2020.gada 13.oktobrī. Minētajā datumā norādīto cenu apliecinājumam jāiesniedz čeku kopijas vai cita grāmatvedības stingrās 

uzskaites dokumenta kopija, kurā atspoguļota attiecīgās dienas norādīta degvielas cena. 
1. Degvielas cena: 
 Degvielas cena ir mūsu degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas cenu 

ietekmējošiem faktoriem. Apliecinām, ka aprēķinot degvielas cenu mēs piemērosim piedāvāto atlaidi, kas līguma darbības laikā nevar tikt samazināta. 

2. Degvielas iegāde: 

 Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā, neizmantojot visu plānoto apjomu.  

 

 

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis: 

  

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 



 14 

 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
2. iepirkuma priekšmeta daļa 

 

Pasūtītājs 

Degvielas daudzums, litri 
Vienas vienības (litra) cena* 
 (EUR bez PVN, bez atlaides) 

Piedāvātā 

pastāvīgā 

procentuālā 

atlaide (%) 

Vienas vienības (litra) cena ar atlaidi 
(EUR bez PVN) 

Summa,  
ņemot vērā  

visu apjomu ar 

atlaidi 

(EUR bez PVN) 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela Benzīns 95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1*8+2*9+3*10 

SIA 

“Komunālserviss 

TILDe” 

 

1 500 

 

1 500 

 

3 000 

        

Līguma summa (EUR bez PVN)  

PVN 21%  

Pavisam kopā ar PVN  

*Jānorāda mazumtirdzniecības cena ar 3 (trīs) cipariem aiz komata, kas noteikta  Džūkstes pagasta administratīvās teritorijas robežās esošajā Pretendenta degvielas uzpildes 

stacijā uz 2020.gada 13.oktobrī. Minētajā datumā norādīto cenu apliecinājumam jāiesniedz čeku kopijas vai cita grāmatvedības stingrās uzskaites 

dokumenta kopija, kurā atspoguļota attiecīgās dienas norādīta degvielas cena. 

1.Degvielas cena: 
 Degvielas cena ir mūsu degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas cenu 

ietekmējošiem faktoriem. Apliecinām, ka aprēķinot degvielas cenu mēs piemērosim piedāvāto atlaidi, kas līguma darbības laikā nevar tikt samazināta. 

2.Degvielas iegāde: 

 Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā, neizmantojot visu plānoto apjomu.  

 

 

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis: 
  

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
3. iepirkuma priekšmeta daļa 

 

Pasūtītājs 

Degvielas daudzums, litri 
Vienas vienības (litra) cena* 
 (EUR bez PVN, bez atlaides) 

Piedāvātā 

pastāvīgā 

procentuālā 

atlaide (%) 

Vienas vienības (litra) cena ar atlaidi 
(EUR bez PVN) 

Summa,  
ņemot vērā  

visu apjomu ar 

atlaidi 

(EUR bez PVN) 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela Benzīns 95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1*8+2*9+3*10 

SIA 

“Komunālserviss 

TILDe” 

 

1 000 

 

1 000 

 

3 000 

        

Līguma summa (EUR bez PVN)  

PVN 21%  

Pavisam kopā ar PVN  

*Jānorāda mazumtirdzniecības cena ar 3 (trīs) cipariem aiz komata, kas noteikta  Irlavas pagasta administratīvās teritorijas robežās esošajā Pretendenta degvielas uzpildes 

stacijā uz 2020.gada 13.oktobrī. Minētajā datumā norādīto cenu apliecinājumam jāiesniedz čeku kopijas vai cita grāmatvedības stingrās uzskaites 

dokumenta kopija, kurā atspoguļota attiecīgās dienas norādīta degvielas cena. 
1.Degvielas cena: 
 Degvielas cena ir mūsu degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas cenu 

ietekmējošiem faktoriem. Apliecinām, ka aprēķinot degvielas cenu mēs piemērosim piedāvāto atlaidi, kas līguma darbības laikā nevar tikt samazināta. 

2.Degvielas iegāde: 

 Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā, neizmantojot visu plānoto apjomu.  

 

 

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis: 

  

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

4. iepirkuma priekšmeta daļa 

 

Pasūtītājs 

Degvielas daudzums, litri 
Vienas vienības (litra) cena* 
 (EUR bez PVN, bez atlaides) 

Piedāvātā 

pastāvīgā 

procentuālā 

atlaide (%) 

Vienas vienības (litra) cena ar atlaidi 
(EUR bez PVN) 

Summa,  
ņemot vērā  

visu apjomu ar 

atlaidi 

(EUR bez PVN) 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela Benzīns 95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

Benzīns 

95E 

Benzīns 

98E 
Dīzeļdegviela 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=1*8+2*9+3*10 

SIA 

“Komunālserviss 

TILDe” 

 

1 000 

 

1 000 

 

3 000 

        

Līguma summa (EUR bez PVN)  

PVN 21%  

Pavisam kopā ar PVN  

*Jānorāda mazumtirdzniecības cena ar 3 (trīs) cipariem aiz komata, kas noteikta  Pūres pagasta administratīvās teritorijas robežās esošajā Pretendenta degvielas uzpildes 

stacijā uz 2020.gada 13.oktobrī. Minētajā datumā norādīto cenu apliecinājumam jāiesniedz čeku kopijas vai cita grāmatvedības stingrās uzskaites 

dokumenta kopija, kurā atspoguļota attiecīgās dienas norādīta degvielas cena. 
1.Degvielas cena: 
 Degvielas cena ir mūsu degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas cenu 

ietekmējošiem faktoriem. Apliecinām, ka aprēķinot degvielas cenu mēs piemērosim piedāvāto atlaidi, kas līguma darbības laikā nevar tikt samazināta. 

2.Degvielas iegāde: 

 Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā, neizmantojot visu plānoto apjomu.  

 

 
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis: 

  

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

Amats: ________________________________________ 

 



5.  pielikums  

iepirkuma “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe”’”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 2020/2) nolikumam 

 

LĪGUMS (PROJEKTS)  

 

Tukumā,       2020. gada ___. _____________ 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, 

juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, (turpmāk – Pircējs), 

kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Valdis Mitenbergs, no vienas puses, un 
 

<Pārdevēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā adrese> 

(turpmāk – Pārdevējs), tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar 
<pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,  

  

visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “Pusēm”, pamatojoties uz Pircēja rīkotā 

iepirkuma “Degvielas iegāde SIA “Komunālserviss TILDe”, iepirkuma identifikācijas Nr. TILDE 
2020/2 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un <Pārdevēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz 

šādu līgumu par iepirkuma priekšmeta ___ daļas izpildi: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk benzīnu 95E, 98E un dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā - Degviela. 

1.2. Degvielas pirkšana notiek Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās, turpmāk sauktas DUS, izmantojot 

Pārdevēja degvielas kartes. 

1.3. Pārdevējs pārdod Degvielu saskaņā ar šī līguma noteikumiem par kopējo līguma cenu (bez PVN) 
līdz EUR ____ (_______) apmērā. Maksimāli iespējamā līguma summa (ar PVN) – EUR ______ 

(____________). 

2. DEGVIELAS KVALITĀTE 

2.1. Degvielas kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumos Nr.801 “Satura 
ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem”,  Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 

noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un standartos 

LVS  EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām kvalitātes Noteikumi par sēra prasībām. 

2.2. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu 
laikā  no Degvielas iepildīšanas brīža DUS. 

2.3. Pircējs  ir tiesīgs veikt Degvielas kvalitātes pārbaudi. Gadījumā, ja šāda pārbaude apliecina ka 

iepildītā Degviela neatbilst kvalitātes sertifikātā norādītajiem rādītājiem, analīžu izdevumus sedz 
Pārdevējs.  

2.4. Pārdevējs atlīdzina Pircējam zaudējumus, kas radušies kvalitātes neatbilstošas Degvielas lietošanas 

laikā. 
    

3. DEGVIELAS CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk līdz _________ litrus 95E markas benzīnu, līdz _________ litrus 

98E markas benzīnu un līdz ____________ litrus dīzeļdegvielas, līguma kopējā summa ir 

__________ EUR ar PVN. 
3.2. Degvielas cena tiek noteikta pēc mazumtirdzniecības cenām ar EUR _______ ar PVN atlaidi par 

litru katrai atsevišķi uzpildes reizei no Degvielas mazumtirdzniecības cenām, kāda tā ir DUS 

pirkuma brīdī. Pārdevējs šī līguma darbības laikā nav tiesīgs samazināt noteiktās atlaides Degvielas 
iegādei. 

3.3. Degvielas cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, citas izmaksas un 

izdevumi, kas saistīti ar šī līguma izpildi. 

3.4. Degvielas cena nevar tikt paaugstināta, izņemot gadījumus, ja mainās Latvijas Republikas tiesību 
akti vai tiek palielināti nodokļi/nodevas uz Degvielu, vai arī mainās naftas cenas pasaules tirgū. 

Tad arī līgumā norādītās cenas proporcionāli tiek palielinātas.  
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3.5. Ja notiek cenu izmaiņas saskaņā ar šī līguma 3.2. punktu (gan cenu palielināšanās, gan cenu 

pazemināšanās), atlaide EUR ____ ar PVN par litru iegādātās Degvielas (benzīnam 95E, benzīnam 
98E  un dīzeļdegvielai) saglabājas bez izmaiņām līdz šī līguma saistību izpildei.   

3.6. Puses vienojas, ka šī līguma ietvaros par norēķinu periodā izmantotajiem kredītu resursiem, Pircējs 

norēķinās par Degvielu ar pēcapmaksu  līdz nākošā mēneša 15. datumam. 

 

4. NAFTAS PRODUKTU PIEŅEMŠANA NODOŠANA 

4.1. Degvielu Pircējs saņem Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī (izņemot 2. un 3. 

iepirkuma priekšmeta daļu). 

 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā  līdz 2021. gada 31. decembrim vai 

līdz brīdim, kad Pircējs iegādājies degvielu Līguma 1.3. punktā minētās Līguma summas apmērā, 

ņemot vērā, kurš no apstākļiem iestājies pirmais. 

5.2. Līguma laušana vai termiņa izbeigšanās neatbrīvo parādnieku no saistībām atmaksāt parādus un 
atlīdzināt zaudējumus. 

5.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei. 

5.4. Pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 
rakstiski paziņojot par to visām Pusēm. Šādā gadījumā līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar 

brīdi, kad Puses parakstījušas vienošanos par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu 

pilnīgu izpildi. 
5.5. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu, ja pārējās Puses par to rakstveidā ir brīdinātas vismaz  

vienu mēnesi iepriekš. 

 

6. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS 

KĀRTĪBA  

6.1. Līguma izpildei Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā 
apakšuzņēmēju veikto pakalpojumu atbilstību šī Līguma prasībām. 

6.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai 

drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja maiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju 
iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 darba dienas iepriekš. 

6.3. Lūgumu nomainīt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus apakšuzņēmēja nomaiņai) un 

pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.  
6.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt 

papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

6.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 
nosacījumiem: 

6.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

6.5.2. 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 (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma 

procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 
6.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 
6.5.4. 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. 
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6.6. 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. 

6.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

noteikumus. Šī likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par 
apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

6.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

7.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus (izņemot Līguma summu),   

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktos nosacījumus, lai tā izpilde būtu Pusēm 
izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.  

7.3. Ja Izpildītājs ierosina līguma laušanu bez pamatota iemesla, kas nav nepārvaramas varas apstākļi, 

Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja soda naudu 30% apmērā no Līguma summas.   
7.4. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam, 

paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa: 

7.4.1. ja Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar līgumu, 
vai neievēro Tehnisko specifikāciju prasības, vai nespēj veikt Preces piegādi līgumā 

noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā 

paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu;  
7.4.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta tā bankrota procedūra, vai 

likvidācija.  

7.4.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam, vai citām 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām 
personām ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
7.5. Šī Līguma 7.4.punktā minētā līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

vai līgumsodu.  

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Puses uzņemas pilnu materiālo un tiesisko atbildību par šī līguma neizpildi un/vai nepienācīgu 
izpildi. 

8.2. Pārdevējs garantē Degvielas kvalitāti atbilstoši izsniegtajam sertifikātam. Strīdu gadījumā par 

Degvielas kvalitāti atlasīto paraugu laboratorisko pārbaudi pēc Pušu vienošanās veic neitrāla 
laboratorija, pielietojot Latvijas Republikā spēkā esošās naftas produktu pārbaudes metodes. Šāda 

veida laboratorijas pārbaudes rezultāti ir galīgi un izpildāmi visām līguma Pusēm. 

8.3. Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu pārējām Pusēm iesniedzamo dokumentu, rēķinu un 

citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina pārējām Pusēm to ciestie 
zaudējumi, kas ir radušies Puses apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās 

informācijas slēpšanas gadījumā. 

8.4. Par šī līguma 3.6. punktā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējam ir pienākums maksāt 
Pārdevējam nokavējuma naudu par maksājumu kavējumu 0,1% (piecas procenta desmitdaļas) no 

savlaicīgi neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā 

maksājuma summas ar PVN. 
 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc līguma parakstīšanas dienas kā 

posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 
notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns 

nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo 

aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 
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9.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos , nekavējoties informē par to pārējās Puses 

rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, 
kura izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un 

apstiprinājumu. 

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties 
no līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 15 (piecpadsmit) dienas 

iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī 

līguma laušanas rezultātā. 

 

10. STRĪDU ATRISINĀŠANA 

10.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību un kuru nav izdevies atrisināt savstarpējo pārrunu  

ceļā, izskatāmas Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

10.2. Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos paredzētajām tiesību normām. 

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro līgumu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 
11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai 

vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, e-pasta adrese u.c., tad Puses 

nekavējoties rakstiski paziņo par to pārējām Pusēm. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, 

uzskatāms, ka pārējās Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo 
informāciju par pārējām Pusēm. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz līgumā un tā 

pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un Pušu rekvizītiem. 

11.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu 

apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 
11.4. Par jebkuriem līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par 

grozījumiem pievienojamas līgumam un tās kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.5. Par līguma izpildi atbildīgā amatpersona no Pircēja puses _______________, tālr. ___________, e-

pasta adrese: __________. Šī persona ir tiesīga veikt izmaiņas, kas saistītas ar mēneša limitiem par 
pirkumiem Pārdevēja DUS, bloķēt esošās un pasūtīt jaunas Kartes. Pircēja pienākums ir informēt 

Pārdevēju par izmaiņām, kas saistītas ar atbildīgās personas maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā. 

11.6. No Pārdevēja puses kontaktpersona saistībā ar līguma izpildi: _______________, tālrunis: ______, 
e-pasta adrese: _______________. 

11.7. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu un izriet no tā, trešajai personai. 

11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ......... lapām, katrai 

Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
11.9. Līgumam ir divi pielikumi:  

11.9.1.  pielikums – Tehniskās specifikācijas-Tehniskais piedāvājums (kopija); 

11.9.2.  pielikums – Finanšu piedāvājums (kopija). 
 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI: 

 

PIRCĒJS:       PĀRDEVĒJS: 

 

 

____________________     ___________________ 



 21 

  

 


	TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
	PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ (forma)
	Tehniskais piedāvājums (Forma)
	1. iepirkuma priekšmeta daļa
	2. iepirkuma priekšmeta daļa
	3.  iepirkuma priekšmeta daļa
	4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DAĻA
	FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (1)
	LĪGUMS (PROJEKTS)
	1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

