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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma mērķis
Noteikt lētāko piedāvājumu (-s) degvielas iegādei Valkas novada pašvaldībai .
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs un metode
1.2.1. Iepirkuma metode ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.
1.2.2. Iepirkuma identifikācijas numurs VND/2011/1K.
1.3.
Finansējuma avots: Valkas novada domei un tās struktūrvienībām 2011.-2012. gadā
iedalītie pašvaldības budžeta līdzekļi.
1.4. Informācija par pasūtītāju
1.4.1. Nosaukums: Valkas novada dome;
1.4.2. Reģistrācijas numurs 90009114839;
1.4.3. Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701;
1.4.4. Bankas rekvizīti: A/S “SEB banka” Smiltenes filiāles Valkas norēķinu grupa, kods
UNLAV2X017;
1.4.5. Konta Nr. LV62UNLA0050014277068;
1.4.6. Atbildīgā kontaktpersona: Valkas novada domes izpilddirektors Guntis Bašķis,
T.64707620;
1.4.7. Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos: Daina Lankovska pastāvīgās iepirkumu
komisijas sekretāre, tālr. (+371) 64781201, fakss 64707617;
1.5. Nolikuma saņemšana
1.5.1. Konkursa nolikuma drukāto variantu var saņemt Valkas novada domē Finansu nodaļā,
Semināra ielā 29, Valkā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2011.gada
8.aprīlim pulksten 14.00.
1.5.2. Ar konkursa nolikumu iepazīties iespējams uz vietas Valkas novada domē Semināra ielā
29, Valkā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2011.gada 8.aprīlim.
Konkursa nolikuma elektronisko versiju pēc pretendenta pieprasījuma var izsūtīt uz pretendenta
pieprasījumā norādīto e-pasta adresi.
1.6.Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 13001630 līdz 2011.gada 8.aprīlim, plkst. 14.00 Semināra ielā 29, Valkā, iesniedzot personīgi, vai
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz
augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts, vai
neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.
1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti Valkas novada domē Semināra ielā 29, Valkā, II stāvā, sēžu zālē,
2011.gada 8.aprīlī plkst. 14.00.
1.7.Piedāvājuma derīguma termiņš
1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 dienas, skaitot
no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.6.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas
dienas.
1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents
piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.8.Līguma izpildes laiks un vieta
1.81. Līguma izpildes laiks: Līgums par degvielas iegādi tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu jeb 12
(divpadsmit) mēnešiem. Līguma darbība var tikt pārtraukta pirms minētā termiņa, ja iepirkuma
līgumā norādītā kopējā iepirkuma summa tiek patērēta agrāk.
1.8.2. Līguma izpildes vieta: Degviela tiks saņemta degvielas uzpildes stacijās Valkas pilsētā.

1.9. Pretendenti
Juridiskas personas vai šādu personu apvienība, kas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām.
1.10. Cita informācija
1.10.1. Papildus informācijas (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana tiek
nodrošināta ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja
pretendents informāciju pieprasījis laikus. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju un
Piegādātājiem, un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā –pa e-pastu (prioritāri) vai faksu ,vai
pastu ( pēc pieprasījuma). Informācija tiek ievietota novada mājas lapā www.valka.lv.
1.10.2. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā
ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā
iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par
iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
1.10.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Valkas novada dome neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa
rezultāta.

2.Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.Iepirkuma priekšmeta raksturojums
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir tiesības pārdot degvielu – benzīnu, dīzeļdegvielu un sašķidrinātu
naftas gāzi – degvielu automašīnām Valkas novada pašvaldībai, atbilstoši šim nolikumam un
degvielas iepirkuma līgumam (līgumiem).
2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir dalīts (2) divās daļās:
I daļa – A95E; 98E markas benzīna un dīzeļdegvielas iegāde;
II daļa - Sašķidrinātu naftas gāzi – degvielu automašīnām;
2.1.3. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram 09000000-3
2.1.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītie iepirkuma daudzumi ir
aptuveni un tiks precizēti iepirkuma gaitā.
2.1.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vai uz
visu iepirkuma apjomu kopumā. Piedāvājumam par katru daļu jābūt sagatavotam pilnā apjomā.
2.2.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija
2.2.1. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas un apjomi noteikti nolikuma 1. pielikumā
“Tehniskās specifikācija”, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

3.Informācija par piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu
3.1.Piedāvājumu iesniegšana
3.1.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, latviešu valodā, aizlīmētā un apzīmogotā
aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās), kura ir marķēta atbilstoši nolikuma 3.2.2.punkta
prasībām.
3.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja telpās, Semināra ielā 29, Valka, LV4701, darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630, līdz 2011.gada 8.aprīlim pulksten 14.00,
iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc
šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots, vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
3.2.Piedāvājuma noformējums
3.2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
• Pasūtītāja nosaukums: Valkas novada domei;
• Pasūtītāja adrese: Semināra iela 29, Valka, LV – 4701;

Piedāvājums atklātam konkursam atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Par
degvielas iegādi Valkas novada pašvaldībai”, Id.nr.VND/2011/1K. Neatvērt līdz
2011.gada 8.aprīlim, plkst. 14.00”;
• Pretendenta nosaukums un adrese.
3.2.2. Ja aploksne nav aizzīmogota un marķēta saskaņā ar šī nolikuma prasībām, pasūtītājs nav
atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.
3.2.3. Piedāvājums sastāv no trīs daļām:
• pretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls un 1 kopija);
• tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 1 kopija);
• finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 1 kopija).
3.2.4. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar attiecīgu
uzrakstu, „Pieteikums dalībai konkursā”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”.
Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem,
Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma lapām jābūt numurētām, un jāatbilst katrai
piedāvājuma daļai pievienotajam satura rādītājam. Katras dokumentu paketes aizmugurē jābūt
norādei par kopējo lappušu skaitu, kā arī šīs dokumentu paketes jāapstiprina ar pretendenta
pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu, amatu un uzliekot zīmogu. Visas
piedāvājuma daļas jāievieto 3.2.1. punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā).
3.2.5. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORĢINĀLS” un
„KOPIJA”
3.2.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja
labojumi izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu (paraksta
atšifrējums, amats, datums) un zīmogu. Dokumentu oriģināliem jābūt drukātiem vai rakstītiem ar
neizdzēšamu tinti, un tos jāparaksta personai vai personām, kuras ir pilnvarotas parakstīties
pretendenta vārdā.
3.2.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
(pretendenta apliecinājums nozīmē:
uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”,
pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums,
paraksts un paraksta atšifrējums;
vietas nosaukums un datums;
zīmoga nospiedums)
3.2.8. Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz
personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
3.2.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, vai personālsabiedrību, kā arī
katras personas atbildības sadalījumu.
3.2.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta
apliecinātai ar uzrakstu „KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem, kas
norādīti 3.2.7.punktā.
3.2.11. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.5.1.punktā noteikto gadījumu, ir
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
•

4. Prasības pretendentiem
4.1. Pretendentiem noteiktās minimālās prasības attiecībā uz to finansiālo stāvokli
4.1. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi
Latvijā , vai valstī, kurā tas reģistrēts, ne vairāk kā Ls 100.
4.2. Pretendentiem noteiktās minimālās prasības attiecībā uz to iespējām pārdot degvielu
4.2.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
4.2.2. Pretendentam ir licence iepirkuma priekšmetā minēto preču pārdošanai.

4.2.3. Pretendentam jānodrošina Valkas novada pašvaldība un tās iestādes ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem kvalitātes normatīviem atbilstošu degvielu, kuras iegādei izmantojamās
norēķinu kartes ir derīgas Valkā un citur LR teritorijā.
4.2.4. Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu, līguma
darbības laikā jānodrošina degvielas iegāde Valkas pilsētas teritorijā vismaz vienā DUS .
4.2.5. Pretendentam, kurš iesniedz piedāvājumu uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu, līguma darbības
laikā jānodrošina sašķidrinātas naftas gāzes – degvielas autotransportam iegāde Valkas pilsētas
teritorijā vismaz vienā gāzes uzpildes stacijā.
4.3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi
4.3.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
- pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- pretendents ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā;
- pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi
Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts vairāk kā Ls 100;
- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
- pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī naftas produktu mazumtirdzniecības
(degvielas) licences;
- pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu
atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides
aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, ir konstatējis pretendenta
profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai
pieteikuma iesniegšanas dienas;
- Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
4.4. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji atbilst 4.3. vai neatbilst 4.1.; 4.2. punktā norādītajām
pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās.

5.Iesniedzamie dokumenti
5.1. Pretendenta atlases dokumenti:
5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs
vai vadītāja pilnvarota persona (2.pielikums).
5.1.2. Pretendenta vadītāja vai vadītāja pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums:
 ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
 ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav
konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;
 ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1. punkta
nosacījumi;
 ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas
personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu
konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu (skatīt 3.2.9.punktu).
5.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas
reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
5.1.4. Dokumenti (apliecinātas kopijas), kas apliecina uzņēmuma tiesības mazumtirdzniecībā
Latvijas Republikas teritorijā tirgot iepirkuma priekšmetā minētos naftas produktus.

5.1.5. Ražotāja vai citas kompetentas institūcijas izdotu dokumentu (latviešu valodā vai tā
notariāli apliecinātu tulkojumu), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot degvielu
Latvijas teritorijā un iespējas nodrošināt pārdodamās produkcijas kvalitāti un garantijas;
5.1.6. Izkopējums no pretendenta 2009.gada pārskata: peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance. Ja
piedāvājumu iesniedz personu grupa – par katru personu grupā iekļauto personu – izkopējumu
no 2009.gada pārskata: peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance . Auditēta gada pārskata kopija ir
jāiesniedz tiem pretendentiem, uz kuriem attiecas pienākums nodot gada pārskatu zvērināta
revidenta pārbaudei.
5.1.7. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām un vidējo strādājošo skaitu 2009.gadā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī
punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu veiktajām valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksām un vidējo strādājošo skaitu 2009.gadā.
5.1.8. Sertifikātus, apliecinājumus vai citus dokumentus, kuros ir apliecināta preču atbilstība
noteiktiem standartiem, kvalitātes prasībām un specifikācijai. Šādi dokumenti obligāti jāiesniedz
par visām pretendenta piedāvātajām preču grupām.
5.1.9. Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošajiem partneriem un piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar 3.pielikumu, kur norādīts partnera un
apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktpersona, paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais
apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties pakalpojumu
sniegšanā.
5.1.10. Apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē, jāiesniedz dokumenti, kas minēti
nolikuma 5.1. punkta 5.1.3. – 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8. apakšpunktos.
5.1.11. Personu grupas visiem personu grupas dalībniekiem jāiesniedz dokumenti, kas minēti
nolikuma 5.1. punkta 5.1.3., 5.1.8 apakšpunktos un personu grupas vienošanās apliecinātu kopiju
par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei un pilnvarojumu vienam no personu grupas
dalībniekiem pārstāvēt personu grupu iepirkuma procedūrā.
5.1.12. Visiem personālsabiedrības (līgumsabiedrības), kā pretendenta, dalībniekiem, jāiesniedz
dokumenti, kas minēti nolikuma 5.1. punkta 5.1.3., 5.1.6. apakšpunktos.
5.2. Tehniskais piedāvājums
5.2.1. Degvielas apmaksas nosacījumi, norādot, ka samaksu par degvielu un/vai gāzi ir iespējams
veikt, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus un degvielas kartes, apmaksu veicot par
iepriekšējā mēnesī izlietoto degvielu ar 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu pēcapmaksu, vai arī
citādā veidā;
5.2.2. Pretendenta apliecinājumu par nolikuma 4.2.4., 4.2.5. punktā noteiktā Degvielas un/vai
autogāzes uzpildes staciju skaita esamību tā rīcībā un iespējamību tās izmantot degvielas un/vai
autogāzes pārdošanai pasūtītājam.
5.3. Finanšu piedāvājums
5.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 5. un 6. Pielikumam;
5.3.2. Cenas jānorāda Latvijas latos. Katra degvielas veida (markas) viena litra
mazumtirdzniecības cenā ir jāietver visi nodokļi (izņemot PVN). Ja pretendents piedāvā atlaides,
jānorāda atlaide % no mazumtirdzniecības cenas uz dēļa DUS katrai degvielas markai, visam
līguma darbības laikam. Pretendentam jānorāda pārdotās degvielas mazumtirdzniecības cena, par
kuru tā tika realizēta degvielas uzpildes stacijā Valkā atklāta konkursa izsludināšanas brīdī
Iepirkuma Uzraudzības biroja mājas lapā un piedāvātā atlaide % no uzrādītās
mazumtirdzniecības cenas degvielai;
5.3.3. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par trim cipariem (piem.
0,123);
5.3.3. Atlaidēm jābūt spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku;
5.3.4. Cenu priekšlikumiem jāietver pilns maksājums, ko pretendents iegūst par degvielas
pārdošanu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām.

6. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija
6.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā
kārtībā. Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām vai ilgāks laiks, par to tiek paziņots Iepirkumu uzraudzības birojam un
pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš, lai tas nebūtu īsāks par 15 kalendārajām dienām;
6.2. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta laikus iesniegta rakstveida pieprasījuma
sniedz papildu informāciju par konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju. Iepirkuma komisija
šo informāciju sagatavo un nosūta triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
6.3. Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju publicē novada domes mājas lapā
www.valka.lv.

7. Piedāvājumos konstatēto kļūdu labošana
7.1. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo
atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
7.2. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas
noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo pretendentu piedāvātā cena, komisija atzīst
piedāvājumu par nepamatoti lētu.
7.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju darba dienu laikā paziņo
pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darbdienu laikā pēc
paziņojuma saņemšanas paziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja
pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem
labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt
aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no
turpmākās dalības cenu aptaujas procedūrā.
7.4. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram
piedāvājumam.
7.5. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem
vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību.

8. Konkursa piedāvājumu izskatīšanas kārtība un vērtēšana
8.1.Piedāvājumu atvēršana
8.1.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesanti, kas piedalās sanāksmē reģistrējas
komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.
8.1.2. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi tiek nolasīts komisijas sastāvs.
8.1.3. Pēc komisijas sastāva paziņošanas, tiek nolasīts konkursa pretendentu saraksts.
8.1.4. Pēc Pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu
apstākļu, kura dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.
8.1.5. Pēc apliecinājuma parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus, to iesniegšanas
secībā.
8.1.6. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu,
piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie komisijas locekļi
parakstās uz finanšu piedāvājuma oriģināla.
8.1.7. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas augstāk minētās nosauktās ziņas komisija
protokolē.
8.1.8. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi
slēdz.

8.1.9. Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu un finanšu
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
8.2.Komisija piedāvājumus izvērtē sekojošā kārtībā:
8.2.1. Izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām (3.punkts)
un pieņem attiecīgu lēmumu.
8.2.2. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi pēc
iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem (4.,5.punkts), noskaidrojot pretendentu
kompetenci un atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Ja pretendents neatbilst kādai no
konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus,
komisija turpmāk tās piedāvājumu neizskata.
8.2.3. Pēc pretendentu atlases komisija nosaka piedāvājumu atbilstību tehniskām specifikācijām
un citām tehniskā piedāvājuma prasībām.
8.2.4. Pēc tehniskā piedāvājuma pārbaudes komisija nosaka finansu piedāvājumu atbilstību. Ja
pretendenta finansu piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajam prasībām vai tajā nav
iekļautas visas prasītās izmaksas, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.
8.2.5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst
visām Nolikuma prasībām.
8.2.6. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa.

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
9.1.Iepirkuma komisijas tiesības
9.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai
kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai.
9.1.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 3. punktā minētajām prasībām un/vai
iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no nolikuma 4., 5. punkta prasībām, iepirkuma komisija var
lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
9.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
9.1.4. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
9.1.5. pieprasīt no „Pretendenta”, kura Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir ar
viszemāko kopējo līgumcenu piestādīt :
* 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma
iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā
valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 Ls, katrā valstī, kurā tas reģistrēts;
* 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma
iesniegšanas dienas izdevis LR Uzņēmumu reģistrs (vai līdzvērtīga iestāde valstī, kur reģistrēts
Pretendents) un kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas
stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;
* 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta ar informāciju par attiecīgās
personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru
gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir
fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas
divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari,
kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ārvalstī reģistrētam
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātam vai pretendentam un apakšuzņēmējiem jāiesniedz savu
apliecinājumu.

9.1.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās
slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
9.1.7. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

9.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
9.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
9.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
9.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.2.5. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

10. Pretendenta tiesības un pienākumi
10.1.Pretendenta tiesības
10.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
10.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
10.1.3. Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību (līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai).
10.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
10.2.Pretendenta pienākumi
10.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
10.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
10.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.
10.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
10.2.5. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem.

11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (7. pielikums).
11.2. Līgums ar konkursa uzvarētāju tiek slēgts ne agrāk kā 10 dienas pēc dienas, kad
informācija par lēmuma pieņemšanu nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski un
papildus viena darbadiena. Ja informācija nosūtīta pa pastu, 15 dienas no nosūtīšanas dienas, un
papildus viena darbadiena.
11.3. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta
nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši konkursa nolikuma 1.10. punktam. Pēc
piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projektu netiks ņemti vērā.

12. Pielikumi
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pretendenta pieteikums;
3. Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem;
4. Degvielas uzpildes staciju saraksts;
5. Finanšu piedāvājuma forma;
6. Detalizēts finanšu piedāvājums;
7. Iepirkuma līguma projekts degvielas iegādei un tā pielikumi.
8. Karšu pasūtījumu veidlapa

1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr. VND/2011/1K

Tehniskā specifikācija
1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas – benzīna, sašķidrinātās naftas gāzes, dīzeļdegvielas (arī
ziemas) piegāde Valkas novada domes vajadzībām.
Kas ietver šāda veida preču grupas un plānoto kopējo apjomu 1 gadam:
- A95 E markas benzīns – 40 000 litri.
- 98E markas benzīns – 500 litri.
- Dīzeļdegviela –90000 litri.
- Sašķidrinātu naftas gāzi – degvielu automašīnām – 30 000 litri.
Norādītie apjomi ir orientējoši un var mainīties atkarībā no reālās situācijas.
Pasūtītājs rezervē sev tiesības samazināt patērētās degvielas daudzumus, ja iepirkuma līgumā
norādītā summa pārsniegs pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzētos līdzekļus.
2. Prasības A 95E, 98 E, gāzes, dīzeļdegvielas (nodrošinot ziemas dīzeļdegvielas piegādi pie
temperatūras no –15 grādiem C:
2.1. Visā līguma darbības laikā piegādājami degvielām jāatbilst spēkā esošo Latvijas
nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu
starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo
dokumentu prasībām, t.sk.:
- LVS EN 228:2005 L „Autodegvielas - Bezsvina benzīns - Prasības un testēšanas
metodes”;
- LVS EN 590:2004 A „Autodegvielas - Dīzeļdegviela - Prasības un testēšanas
metodes”;
- LR Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu" noteiktajām prasībām;
- LR Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumu Nr.801 „Noteikumi par
sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” prasībām.
3. Sašķidrinātā naftas gāze – degviela autotransportam - atbilstoša noteiktajiem standartiem,
blīvums 0,569
4. Piedāvājumā jāiesniedz degvielu kvalitātes sertifikāti.

2. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr. VND/2011/1K

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā
„Par degvielas iegādi Valkas novada pašvaldībai”
Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________
Reģistrācijas Nr.: ______________________________________________________________
Nodokļu maksātāja Reģistrācijas Nr.: ______________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________________
Biroja adrese: _________________________________________________________________
e-pasta adrese:_________________________________________________________________
kontaktpersona:________________________________________________________________
telefons:______________________________________________________________________
Fakss: _______________________________________________________________________
Banka: _______________________________________________________________________
Bankas kods:__________________________________________________________________
Konta Nr.: ____________________________________________________________________
tā______________________personā__________________________________________
amats

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu
1) piesakās piedalīties konkursā „Par degvielas iegādi Valkas novada pašvaldībai’’ Id.Nr.
VND/2011/1K;
2) apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības;
3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas no konkursa
piedāvājumu atvēršanas dienas.
4) Garantē, ka visas ziņas iesniegtajā piedāvājumā ir patiesas.
Datums___________
_________________________________________________________________________
(vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums)

3. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr.VND/2011/1K

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un
apakšuzņēmējiem
Nosaukums

Statuss
piedāvājumā

Adrese, telefons,
kontaktpersona

Piegādes
apjoms no
kopējā
apjoma (%)

Apakšuzņēmēja
partneru
paredzēto
piegādes īss
apraksts

Datums______________
________________________________________________________________________
(Pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums)

4. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr.VND/2011/1K

Pretendenta rīcībā esošo
degvielas un/vai gāzes uzpildes staciju saraksts
Valkas pilsētā
Nr. p.k.
1.
2.
3.

DUS Nosaukums

DUS adrese, tālrunis

5. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr. VND/2010/1K

Finanšu piedāvājuma forma
Pretendents ______________________________________________________________
piedāvā pārdot Valkas novada pašvaldībai degvielu atbilstoši atklāta konkursa VND/2010/1K
nolikumam par:

I daļa – A95E; 98E markas benzīna un dīzeļdegvielas iegāde
Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN*
PVN 22%
Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN
*vērtējamā cena

II daļa – Sašķidrināta naftas gāze – degviela autotransportam
Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN*
PVN 22%
Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN
*vērtējamā cena
Pielikumā: Detalizēts finanšu piedāvājums uz ___lp
Datums__________________________________________________________________
(pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs)

6. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr. VND/2010/1K

Detalizēts finansu piedāvājums
I daļa – A95E; 98E markas benzīna un dīzeļdegvielas iegāde
Degvielas veids
1
A 95 E markas
benzīns
98E markas benzīns
Dīzeļdegviela

Plānotais
apjoms
gadā (litri)
2
40 000

Cena Ls/ litrā
bez PVN**

Atlaide
%

3

4

Cena Ls/ litrā bez
PVN ieskaitot
atlaidi
5

Kopējā cena Ls
ar atlaidi bez
PVN (2*5)
6

500
90 000
Kopējā
līgumcena bez
PVN*
PVN 22%
Pavisam kopā ar
PVN

* vērtējamā cena
** degvielas mazumtirdzniecības cena, par kuru tā tika realizēta degvielas uzpildes stacijā Valkā konkursa
izsludināšanas brīdī Iepirkuma Uzraudzības biroja mājas lapā

Degvielas veids
Sašķidrināta naftas
gāzes – degviela
autotransportam

Plānotais
apjoms
gadā (litri)
2
30000

Cena Ls/ litrā
bez PVN

Atlaide
%

3

4

Cena Ls/ litrā bez
PVN ieskaitot
atlaidi
5

Kopējā cena Ls
ar atlaidi bez
PVN (2*5)
6

Kopējā līgumcena
bez PVN*
PVN 22%
Pavisam kopā ar
PVN

II daļa – Sasķidrinātās naftas gāzi - degviela automašīnām
* vērtējamā cena
**** autogāzes mazumtirdzniecības cena, par kuru tā tika realizēta gāzes uzpildes stacijā Valkā konkursa
izsludināšanas brīdī Iepirkuma Uzraudzības biroja mājas lapā

•
•

- Piedāvāto cenu iesniegšanas nosacījumus skatīt nolikuma 5.2 punktā;
- Piedāvātai atlaidei jābūt spēkā visu līguma darbības laikā.

7. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
ID.Nr. VND/2011/1K

Līgums (projekts)
par degvielas iegādi

Valkā,

2011.gada ___.______________

Valkas novada dome, priekšsēdētāja Kārļa Alberga personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 30.jūlija
saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk tekstā saukts – Pircējs,
no vienas puses,
un
___________________________________, reģ._________________________ LR Uzņēmumu
reģistrā ar vienoto reģistra nr._______________, tās _________________________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar __________turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji,
pamatojoties uz Valkas novada domes rīkotā atklāta konkursa “Par degvielas iegādi Valkas novada
pašvaldībai”, identifikācijas Nr. Valkas novada dome 2010/K –1turpmāk šā līguma tekstā saukts Atklāta
konkursa, rezultātiem un <Pārdevēja nosaukums> <iesniegšanas datums> iesniegto Piedāvājumu,
noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam un Pircējam ir tiesības pirkt degvielu ______________(turpmāk tekstā – Degviela) Pārdevējam piederošajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā
- DUS) Valkā un Latvijas teritorijā, kuru saraksts norādīts līguma Pielikumā Nr.1.
1.2. Pircējs degvielu var iegādāties Pārdevēja DUS 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
1.3. Degviela Pircējam tiek pārdota saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

2. Degvielas cenas un norēķinu kārtība
2.1. Saskaņā ar šo Līgumu pārdodamās degvielas cena, ieskaitot visus nodokļus un nodevas (izņemot
PVN), tiek noteikta saskaņā ar degvielas cenu pirkuma izdarīšanas dienā uz dēļa Pārdevēja
degvielas uzpildes stacijā Valkas pilsētā.
2.2. Pārdevējs nosaka pastāvīgu atlaidi Pircējam pārdotajai Degvielai saskaņā ar šo Līgumu un
Piedāvājumu visu šā Līguma darbības laiku:
2.2.1. ______________ - ____% (______________) utt.;
no cenas pirkuma izdarīšanas dienā uz dēļa katram degvielas veidam Pārdevēja degvielas
uzpildes stacijā.
2.3. Samaksa par degvielu tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus un Pārdevēja
izsniegtas degvielas kartes, turpmāk tekstā - Kartes, kuras Pārdevējs bez maksas izgatavo un
izsniedz Pircējam ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma izdarīšanas.
2.4. Rēķinu (samaksas dokumentu) par iepriekšējā kalendārajā mēnesī pārdoto Degvielu Pārdevējs
sastāda un iesniedz Pircējam līdz katra nākošā mēneša, kas seko norēķinu mēnesim 5.datumam.
Pārdevējs rēķinā (samaksas dokumentā) norāda šī līguma numuru, datumu un 2.2. punktā
noteiktās atlaides.
2.5. Pircējs nodrošina samaksu par piegādāto degvielu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā pēc Pārdevēja rēķina saņemšanas, apmaksājot Pārdevēja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu
Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

3. Līdzēju saistības un atbildība
3.1. Pārdevēja saistības:
Pārdevējs apņemas pārdot Degvielas saskaņā ar šā Līguma noteikumiem;

Pārdevējs ir atbildīgs par Degvielas kvalitātes standartu atbilstību Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām;
Pārdevējs apņemas Degvielas pārdošanu veikt Pircējam izdevīgā darba laikā;
Pārdevējs apņemas izsniegt Pircējam degvielas norēķinu kartes pēc tā pieprasījuma;
Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un
ugunsdrošības noteikumu prasības;
Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par Pircējam pārdoto degvielu atbilstoši līgumā
noteiktajai kārtībai;
Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
3.2. Pircēja saistības:
3.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par pārdoto Degvielu šajā līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā;
3.2.2. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par nepieciešamo Karšu daudzumu, aizpildot Karšu
pasūtījuma veidlapu (Pielikums Nr.2);
3.2.3. Pircējs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo līgumu un Karšu lietošanas nosacījumiem;
3.2.4. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par radītajiem
zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām.
3.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
3.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas
izpildes.

4. Kvalitāte un garantijas
4.1. Pārdevējs garantē, ka pārdotā Degviela būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Pārdevējs nodrošina katras pārdotās Degvielas kvalitātes atbilstību LR Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra noteikumu Nr. 332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu" un/vai LR Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumu Nr.801
„Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” prasībām.
4.3. Pārdevējs visā līguma darbības laikā garantē pārdotās Degvielas kvalitāti atbilstoši izsniegtajam
sertifikātam, ko ir izsniegusi SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”. Strīdus gadījumā, ja Līdzējiem
ir pretenzijas par degvielas kvalitāti, tiek veikta atlasīto Degvielas paraugu laboratoriskā
pārbaude, ko pēc Līdzēju vienošanās veic neitrāla laboratorija, pielietojot LR spēkā esošās naftas
produktu pārbaudes metodes. Šāda veida laboratorijas pārbaudes rezultāti ir galīgi un izpildāmi
abiem Līdzējiem.
4.4. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā ne vēlāk kā 20
(divdesmit) kalendāra dienu laikā no eksperta (laboratorijas) atzinumu saņemšanas dienas, klāt
pievienojot eksperta (laboratorijas) atzinumu par Degvielas kvalitāti.
4.5. Pārdevējs atlīdzina Pircēja zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvas Degvielas lietošanas laikā, tai
skaitā izdevumus, kas Pircējam radušies, veicot ekspertīzi par Degvielas kvalitāti.
4.6. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Līdzējiem ir jāizskata 10 (desmit) dienu laikā no
pretenziju saņemšanas dienas.

5. Strīdu risināšanas kārtība
5.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu
tā punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā.
5.2. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds risināms Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā
tiesā. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad kāda no pusēm ir saņēmusi
rakstisku pretenziju.

6. Līguma spēkā stāšanās, termiņš, grozīšana un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2012.gada __.______ vai
līdz jebkuram Līguma termiņa pagarinājumam.
6.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Līdzēju
parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.3. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
6.4. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Pušu
pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
6.5. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto.
6.6. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un nosacījumi, vai arī
Pārdevējs atsakās piemērot Līguma 2.2. punktā noteiktās atlaides. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji
lauzt līgumu 20 kalendāra dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pārdevēju par vēlmi lauzt līgumu.
6.7. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu 20 kalendāra dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pircēju, ja tas
vairāk kā divus mēnešus kavē maksājumus.
6.8. Pirms līguma laušanas Pircējs pilnībā norēķinās ar Pārdevēju par piegādāto degvielu, un Puses
veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības.

7. Nepārvarama vara.
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 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
un 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. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un,
pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija
un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs atteikties no
savām līgumsaistībām, un neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

8. Citi noteikumi.
8.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja 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 Līguma 6.1. punktā minētajam
termiņam.
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 šā
līguma noteikumu tulkošanu.
8.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz _____ (__________) lapām, ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.
8.6. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē Valkas novada domes
izpilddirektoru, tel. (+371)64707620, , e-pasts: ...........Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma
izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>.

8.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu un kontroli, tai skaitā,
par Degvielas preču pavadzīmes rēķina sastādīšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā
līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu
apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
8.8. Atklāta konkursa nolikums, Pārdevēja iesniegtais piedāvājums Atklātā konkursā un līguma 2
(divi) pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8.9. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi:
8.9.1.
Pielikums Nr. 1 “Pārdevējam piederošo DUS saraksts”;
8.9.2.
Pielikums Nr. 2 “Karšu pasūtījuma veidlapa”.

9. Pušu juridiskās adreses, norēķinu
rekvizīti un atbildīgās personas
Pircējs
Valkas novada dome
Semināra iela 29, Valkā, LV-4701,
reģistra Nr. LV 90009114839
A/s” SEB Banka”, kods UNLALV2X,
nor. konts Nr.LV98UNLA0050014277068
Pircēja atbildīgais pārstāvis:
Valkas novada domes izpilddirektors
e-pasts:

Pārdevējs
Pārdevēja rekvizīti

Pārdevēja atbildīgais pārstāvis

Priekšsēdētājs
Pārdevēja atbildīgais pārstāvis

2011.gada ____.____________

2011.gada ____._____________

8.pielikums
Līgumam Nr.____
Par degvielas iegādi
Karšu pasūtījuma veidlapa*
*

Tiks izveidota, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegto piedāvājumu.

