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I   VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1. Iepirkuma identifik ācijas numurs 
JND 2015/1AK 
2. Pasūtītājs 

Jaunpils novada dome 
„Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 
Reģ. Nr. 90000051932 
Tālrunis: - + 371 63107068 , fakss: + 371 63107068 
E-pasts: pasvaldība@jaunpils.lv 

3. Iepirkuma priekšmets 
3.1. Degviela – 95. markas benzīns, - 12 000 litri, dīzeļdegviela,-  87 000 litri, turpmāk 
tekstā – Prece, iespēja iegādāties ekspluatācijas materiālus un automobiļu apkalpošana, 
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums nr.2). 
3.2. Degvielas iegāde notiek pa daļām 36(trīsdesmit sešu) mēnešu garumā un Pasūtītājam 
ir tiesības nenopirkt visu daudzumu par kuru izsludināts konkurss. 
3.3. CPV kods –09130000-9 

4. L īguma izpildes laiks un vieta 
4.1. Līguma izpildes vieta – Jaunpilī vai Tukumā, Rīgā un citās LR pilsētās un teritorijā. 
4.2. Paredzamā līgumsumma 95 000,00 EUR (bez PVN),  
4.3. Līguma darbības laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
4.4. Degvielas norēķina veids- kredītkartes ar personisko PIN kodu 
4.5. Maksas veids par ekspluatācijas materiāliem un auto piederumiem – pēcapmaksa. 

5. Nolikuma saņemšanas vieta 
5.1. Pretendenti ar atklātā konkursa nolikumu var iepazīties un lejupielādēt 
www.jaunpils.lv sadaļas Iepirkumi vai Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,  no plkst. 8:00 – 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.  

 
6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 

6.1. Piedāvājumi atklātam konkursam iesniedzami līdz 2015.gada 11.martam 
plkst.10:00, Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils 
novads. 
Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 11.martā plkst.10:00  Jaunpils novada domē, 
„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, sēžu zālē. 

 Papildus informācijas sniegšana 
6.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem www.jaunpils.lv, sadaļā Iepirkumi. 
6.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 30. panta trešo un ceturto 
daļu, Pasūtītājs, papildus informāciju kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas 
lapā: www.jaunpils.lv. 
6.4. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta saistībā ar šo 
konkursu.  

 Piedāvājuma derīguma termiņš 
6.5. Piedāvājums pretendentiem ir saistošs 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu 
atvēršanas dienas. 
6.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 6.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā, 
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 
Pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

7. Kontaktpersonas 
7.1. Kontaktpersonas, kuras sniedz skaidrojumus 
7.1.1. autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš, tālruņa Nr.29286767, e-pasta 
adrese: aivis.krumins@jaunpils.lv 
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II  PRASĪBAS PRETENDENTAM 
8. Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības 

slēgt līgumu. 
 
9. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

9.1. Iepirkumu Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības atklātā konkursā, kā 
arī neizskata pretendenta piedāvājumu, gadījumos, ja:  

9.1.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu 
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā 
(izņemot PIL 39.panta trešajā daļā noteiktos gadījumos); 
9.1.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas 
institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā 
pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas (izņemot PIL 39.panta trešajā daļā noteiktos gadījumus); 
9.1.3. pretendents tiek pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā 
darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedības par pretendenta 
bankrotu; 
9.1.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi (kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro) Latvijā vai valstī, 
kurā tas reģistrēts; 
9.1.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, savas kvalifikācijas 
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 
9.1.6. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents 
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām ir 
attiecināmi 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. un 9.1.5. punktā minētie nosacījumi; 
9.1.7. pretendentam nav tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību 
Latvijas Republikas teritorijā. 

 
10. Pretendentam jāatbilst sekojošām prasībām 

10.1. pretendentam ir pieredze degvielas mazumtirdzniecības jomā ne mazāk kā 3 
(trīs) gadi; 
10.2. pretendentam ir licence, kas apliecina tiesības nodarboties ar degvielas 
mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā; 
10.3. pretendentam ir degvielas uzpildes stacija Jaunpilī vai Tukumā; pretendentam 
ir degvielas uzpildes stacija Rīgā, pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas citās 
Latvijas pilsētās vai teritorijā. 
10.4. uz pretendentu neattiecas nolikuma 9.1. apakšpunktos minētie nosacījumi. 

 
III   NOTEIKUMI PIED ĀVĀJUMA SASTĀDĪŠANAI UN IESNIEGŠANAI  

11. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu. 
12. Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti ir jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros – 1 oriģināls un 2 

kopijas. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem, ar saturu un numurētām lapām. Ar 
parakstu un zīmogu jāapliecina cauraukloto lapu skaits.  Uz oriģināla jābūt norādei 
„ORIĢINĀLS” un uz kopijas „KOPIJA”. Šaubu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un 
kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma 
oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. 

13. Aploksne ar piedāvājuma dokumentiem ir jānoformē atbilstoši sekojošām prasībām: 
- pasūtītāja nosaukums un adrese; 
- pretendenta nosaukums, juridiskā un biroja adrese; 
- sekojoša atzīme: 
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Atkl ātam konkursam „Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai” 
ID JND2015/1AK 

Neatvērt l īdz 2015.gada 11.marta plkst.10:00 
- līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu(ja tāds ir) un 
pilnvarotās personas parakstu. 

14. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendentu kvalifikāciju apliecinošie 
dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno normatīvos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts 
tulkojums latviešu valodā. 

15. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Ministru kabineta 
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”. 

16. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu. 

17. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
18. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Euro (EUR) un ir jāaptver visi tām 

piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 
19. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīga vai pilnvarotā persona (pievienojot 

pilnvaru). 
20. Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā un uz tiem jābūt pretendenta 

nosaukumam.  
 

IV   IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORM ĀCIJA  
21. Pretendentu atlasei pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

21.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā, kas ir aizpildīts 
atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1. 
21.2. Uzņēmuma reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību 
reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 
21.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu 
likumā 39.pantā pirmajā daļā minētie nosacījumi; 
21.4. Licences apliecināta kopija, kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar 
degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā; 
21.5. Pretendenta degvielas uzpildes staciju saraksts ar adresēm; 
21.6. Tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2;  
21.7. Finanšu piedāvājums uz Pretendenta veidlapas, kas aizpildīts saskaņā ar 
nolikuma pielikumu Nr.3; 

 
22. Ja pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu uzņēmēju 

iespējām (turpmāk tekstā – saistītā persona), pretendentu atlasei papildus jāiesniedz sekojoši 
dokumenti: 

22.1. Saistītās personas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 
22.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz saistīto personu neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 39.pantā pirmajā daļā minētie nosacījumi; 
22.3. Saistītās personas apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar pretendentu 
konkrētā līguma izpildei. 

 
23. Ja nav iespējams informāciju iegūt Pasūtītājam pieejamos publiskos reģistros,  Pasūtītājs 

tam pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 
un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt sekojošus dokumentus:  

23.1. Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) izsniegta 
izziņa, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 
likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; izziņa par 
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amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas 
brīdi vai pilnvaras kopijas, kas dod tiesības pārstāvēt pretendentu. 
23.2. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas 
izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā 
valstī, kur pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka 
pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 

24. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz nolikuma 23.1. un/vai 23.2. punktā 
norādītos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 
Nolikuma 23.1. un/vai 23.2. punktos norādītos dokumentus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt 
katram personu apvienības dalībniekam, galvenajam uzņēmējam un katram 
apakšuzņēmējam. 

25. Piedāvājumi iesniedzami Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, līdz 2015.gada 11.martam plkst. 10:00.  

26. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, pretendentam netiek atdots.  
 

V   PIEDĀVĀJUMA V ĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRIT ĒRIJI 
27. Tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst atklāta konkursa Nolikuma prasībām. 

Piedāvājumu izvēles metode – saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēle. 
28. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc šādiem kritērijiem: 

 
 

Nr. Piedāvājumu 
vērt ēšanas 
krit ēriji 

Vērt ējuma skaidrojums 
Maksimālā 
skaitliskā 
vērt ība 

1. 
Degvielu kopējā 
cena 

95. markas benzīns (1L) un dīzeļdegvielas 
(1L)kopējā cena bez PVN 

30 

2. Atlaide benzīnam Atlaides lielums 95. markas benzīnam par vienu litru 10 

3. 
Atlaide 
dīzeļdegvielai 

Atlaides lielums dīzeļdegvielai par vienu litru 
60 

 
29. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķina algoritms 
 

Krit ērijs Punktu piešķiršanas kārt ība 
Degvielu kopējā cena EUR/ l (bez PVN)  Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam 

ar viszemāko cenu.  
Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc 
šādas formulas: 
 
Viszemākā piedāvātā cena/ Vērt ējamā 
piedāvājuma cena x 30 

Atlaide benzīnam Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam 
ar vislielāko atlaides lielumu benzīnam. 
Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc 
šādas formulas: 
 
Vērt ējamais atlaides lielums/ Visaugstākais 
atlaides lielums x Attiecīgā maksimālā 
skaitliskā vērt ība 
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Atlaide dīzeļdegvielai Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam 
ar vislielāko atlaides lielumu dīzeļdegvielai. 
Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc 
šādas formulas: 
 
Vērt ējamais atlaides lielums/ Visaugstākais 
atlaides lielums x Attiecīgā maksimālā 
skaitliskā vērt ība 

 
30. Komisija piedāvājumu vērt ēšanu veic trīs posmos: 

30.1. Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 10.punkta 
un 21., 22.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja 
pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no 
21.,22.punkta apakšpunktos norādītajiem dokumentiem, komisija pretendentu izslēdz no 
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata; 
30.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes laikā komisijas locekļi aizpilda un 
paraksta pretendentu kvalifikācijas dokumentu atbilstības tabulu, kurā norāda katra 
pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, un vai pretendents ir iesniedzis visus 
pieprasītos dokumentus un informāciju; 
30.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude – komisija novērtē katra 
piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst tehniskās 
specifikācijās prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to neizskata;  
30.4. Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisijas locekļi 
aizpilda un paraksta tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu, kurā norāda tehnisko 
piedāvājumu atbilstību nolikuma tehniskā apraksta prasībām. 
30.5. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšana – komisijas locekļi novērtē 
katru piedāvājumu pēc visiem 28.un29. punktā noteiktajiem kritērijiem. Vērtējumus 
nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
30.6. Komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to pretendentu, 
kurš ieguvis visaugstāko kopvērtējumu, un pieņem lēmumu ar šo pretendentu slēgt 
līgumu. 
30.7. Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudi un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu komisija veic 
slēgtā sanāksmē. 

31. Divu vai vairāku līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā komisija izvēlas tā pretendenta 
piedāvājumu, kura piedāvājums iesniegts pirmais. 

32. Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt atklāta konkursa procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots 
iemesls. 

33. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai 
izbeigt atklāto konkursu neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem 
atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem. 

34. Ja atklātā konkursa uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, 
Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko 
piedāvājumu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 
VI   METODIKA, P ĒC KURAS VĒRTĒ UN ŅEM VĒRĀ PRETENDENTA 

PIEĻAUTĀS ARITMĒTISKĀS KĻŪDAS 
35. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja 

komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 
finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 
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36. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram 
piedāvājumam. 

 
VII   IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 

37. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.  
38. Iepirkumu komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības 

saskaņā ar iepirkuma nolikumu. 
39. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas 

locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas 
dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

40. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi: 
40.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst nolikuma III sadaļā 

izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem; 
40.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta 

izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma 
“Publisko iepirkumu likuma” 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā 
saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 41. un 42. panta 
nosacījumiem un konkursa nolikuma prasībām; 

40.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā, ja pretendents nav 
iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju; 

40.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar 
kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst 
nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību līmenim; 

40.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības konkursa procedūrā, ja pretendents 
nepiekrīt iepirkumu komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem; 

40.6. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents 
iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu; 

40.7. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai 
pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz 
iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim 
pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu; 

40.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem; 
40.9. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, 

ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā 
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

40.10. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā; 
40.11. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu un „Publisko iepirkumu 

likumu”. 
 

VIII   PRETENDENTA TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 
41. Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai atklātā konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt 
visas šī nolikuma, un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina 
pretendenta piekrišanu šī nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām. 

42. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas 
pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas 
pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts 
tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts. 

43. Pretendentam ir pienākums no pasūtītāja saņemtos atklātā konkursa materiālus nenodot 
trešajām personām un izmantot tos tikai atklātā konkursa piedāvājuma izstrādei. 

44. Pretendentam ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.  
45. Pretendents ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā likumā 
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noteiktajā kārtībā, ja uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 
aizskārums.  

46. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas 
neizpaušanu, tik cik atļauj likums. 

 
IX   L ĪGUMA PROJEKTS 

47. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr.4. 
48. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma un līguma nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 

5 (piecas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā 
norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi, par nolikuma un līguma 
nosacījumiem, netiks ņemti vērā. 

49. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem atklātā konkursa nolikuma un līguma 
nosacījumiem un apņemas tos pildīt. 

 
X   PIELIKUMI 

50. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 
 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos atklātajā konkursā; 
 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 
 3. pielikums - Finanšu piedāvājums; 
 4. pielikums – Līguma projekts. 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     L.Gintere 
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1.pielikums 
 

Pieteikums par piedalīšanos atklātajā konkursā 
„Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai”, 

Identifik ācijas Nr.JND2015/1AK 
 
2015.g.__ ._______ 
________________ 
pieteikuma sastādīšanas vieta 

 
 
__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________, 

pretendenta nosaukums     reģistrācijas numurs 
 
____________________________________________________________, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
 
 
_______________________, 
pretendenta bankas rekvizīti 
 
Tā ______________________________________________________personā 
              pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds 
 
(personas kods________________________) 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
                        ●   piesakās piedalīties iepirkumā „Par degvielas iegādi Jaunpils novada 
                             pašvaldībai”, identifik ācijas Nr. JND2015/1AK; 

• apņemas ievērot atklātā konkursa Nolikuma prasības; 
• apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklātā konkursa 

nolikumā izvirzītos nosacījumus; 
• atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 60 dienas pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām; 
• garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
 

__________________________ 
                                                                                           paraksts 

 
                                                                                                                       Z.v. 

 
 

______________________________________________________________, 
Pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts 

 
______________________________________________________________ 
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2.pielikums  
 

Tehniskā specifikācija 
 

Degviela 

Nr.p.k. Preces nosaukums Cena DUS Eur/l (bez 
PVN) 

Atlaide, Eur/l (bez 
PVN) 

1 95. markas benzīns   
2 Dīzeļdegviela   

 
Nr. Preču saraksts Pretendenta piedāvājums 

(Nodrošina/Nenodrošina) 
1. 

Degviela 
95. markas benzīns   
Dīzeļdegviela   

2. Degvielas uzpildes 
staciju (DUS) skaits 

DUS Jaunpilī vai Tukumā  

3. Degvielas uzpildes 
staciju (DUS) skaits 

DUS citās Latvijas pilsētās vai teritorijā  

4. Sadarbības partneru 
DUS 

Sadarbības partneru esamība,  pie kuriem var 
iegādāties degvielu, auto piederumus un 
ekspluatācijas materiālus ar pretendenta 
izsniegtu kredītkarti 

 

 
Piegādātā degviela būs atbilstoša spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu (LVS), Eiropas 
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, 
kā arī normatīvo dokumentu prasībām, t.sk. Ministru kabineta 26.09.2000 noteikumiem Nr.332 
„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”. 

 
Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu. 

 
(amats) (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds) 
z.v. 
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3.pielikums  
 

Uz Pretendenta veidlapas! 
Finanšu piedāvājums 

 
 
piedāvājuma sastādīšanas vieta 

2015. gada____.__________ 

 
 

(pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija.) 
 

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar atklātā konkursa „Par degvielas iegādi Jaunpils 
novada pašvaldībai”, identifik ācijas Nr. JND2015/1AK. 
 
 
 
Piedāvājam pakalpojumus par kopējo degvielas(benzīns 1L+dīzeļldegviela 1L) cenu Eur : 

 
 

cena cipariem un vārdos, trīs cipari aiz komata 
 
Piedāvājam degvielas iegādi ar atlaidi 95. markas benzīnam Eur/litr ā : 

 
 

cena cipariem un vārdos, trīs cipari aiz komata 
 
Piedāvājam degvielas iegādi ar atlaidi d īzeļdegvielai Eur/litr ā : 

 
 

cena cipariem un vārdos, trīs cipari aiz komata 
 
 
 
 
Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli. Atlaides norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu. 
 
 
 
(amats) (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds) 
 
z.v. 
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4.pielikums  
L īguma projekts par degvielas piegādi 

Atklātā konkursa identifikācijas Nr. JND2015/1AK 

Jaunpilī                                                                                               2015. gada ____.________ 

Jaunpils novada dome, reģ.Nr. 90000051932, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

______ „___________”,reģ. Nr.___________, adrese_____________,  kuru saskaņā ar 
Statūtiem pārstāv tās _______________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, katrs 
atsevišķi un abi kopā saukti Puses, noslēdz Līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par sekojošo: 

1. L īguma noslēgšanas pamats 
1.1.Līgums tiek noslēgts pamatojoties uz atklātā konkursa „Par degvielas iegādi Jaunpils 

novada pašvaldībai”  (iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/1AK) rezultātiem. 
 

2. L īguma priekšmets 
2.1.Piegādātājs pārdod Pasūtītājam degvielu, turpmāk tekstā Prece, saskaņā ar atklātā 
Konkursa „Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai” nolikuma noteikumiem un 
Piegādātāja piedāvājumu minētajam iepirkumam. 
2.2.Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājs var iegādāties degvielu Piegādātāja degvielas 

uzpildes stacijās, turpmāk tekstā - DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 
izmantojot degvielas kredītkartes (turpmāk tekstā – kartes).  

2.3.Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājs DUS var iegādāties tehniskos šķidrumus, kā arī 
auto piederumus, izmantojot kartes. 

2.4.Līgums tiek noslēgts uz termiņu – 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 
 

3. L īguma izpildes kārt ība 
3.1.Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, 

rakstiskā veidā paziņo Piegādātājam nepieciešamo karšu skaitu. Šā Līguma punkta 
izpildē Pasūtītāju pilnvarots pārstāvēt _____________tālr._________no Piegādātāja 
puses – _____ (Vārds. Uzvārds, tālrunis). 

3.2.Puses parakstot Līgumu vienojas par degvielas karšu lietošanu, kartes konta atvēršanu 
un nosaka limitus un ierobežojumus karšu lietošanai. 

3.3.Karšu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties. 
3.4.Piegādātājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc karšu skaita saņemšanas izsniedz 

Pasūtītāja pārstāvim kartes un karšu lietošanas noteikumus.  
3.5.Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju par izmaiņām karšu lietošanas noteikumos ne 

vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās. 
3.6. Piegādātājs līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam 
         elektroniskā veidā uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv:  

3.6.1. Pārskatu par iepriekšējā mēnesī Pasūtītāja iegādāto degvielu (cenas, 
degvielas veidu, litrus); 
3.6.2. Pārskatu par iepriekšējā mēnesī Pasūtītāja iegādātajiem tehniskajiem 
šķidrumiem un auto piederumiem un atbilstošu rēķinu. 

 
4. L īgumcena un norēķinu kārt ība 

4.1.Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt 95 000,00 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši 
euro un 00 centi) bez PVN, turpmāk tekstā Līgumcena. PVN tiks aprēķināts atbilstoši 
rēķina izrakstīšanas brīdi pēc spēkā esošiem tiesību aktiem. 

4.2.Piegādātājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs mainīt Preces cenu, ja izmainās Latvijas 
Republikas noteiktās akcīzes nodokļa likmes vai naftas cena pasaules tirgū, vai 
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izmainās citi būtiski faktori, kas ietekmē Preces cenu. 
4.3.Maksu par iegādāto degvielu nosaka atbilstoši DUS publiski noteiktajai cenai degvielas 

saņemšanas brīdī, ievērojot atlaidi. 
4.4.Atlaides lielums šī Līguma ietvaros sastāda: 95. markas benzīnam ____ EUR/l (bez 

PVN), dīzeļdegvielai ____ EUR/l (bez PVN). 
4.5.Maksu par tehniskajiem šķidrumiem un auto piederumiem nosaka atbilstoši DUS 

publiski noteiktajām cenām tehnisko šķidrumu un auto piederumu iegādes brīdī.  
 

5. Pušu tiesības un pienākumi 
5.1.Piegādātājs uzņemas pilnu materiālu atbildību par Pasūtītāja automašīnu bojājumiem, ja 

tie nodarīti Izpildītāja piegādātas neatbilstošas un nekvalitatīvas Preces dēļ. 
5.2.Pasūtītājam ir tiesības nenopirkt visu nolikumā noteikto daudzumu degvielas 

tr īsdesmit sešu menešu garumā.  
5.3.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma 

noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus 
attiecīgā no pusēm (vai puses kopā) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un 
par kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, 
civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts 
pārvaldes un pašvaldības institūciju rīcība un to pieņemtie dokumenti. 

5.4.Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, 
nekavējoties par to informē otru pusi.  

6. L īguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana 
6.1.Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti u.c., tad viņš 10 

(desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī 
apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, 
lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par šo Pusi. Šajā apakšpunktā minētie 
nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to 
rekvizītiem. 

6.2.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras 
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šīs Līguma 
neatņemamām sastāvdaļām. Lígums tiek uzskatíts par izbeigtu pirms termiņa, ja kopéjá 
líguma summa (bez PVN) sasniedz Líguma 4.1. punktá noteikto summu. 

6.3.Līdzējs var vienpusēji lauzt šo Līgumu pirms tās darbības termiņa beigām, 30 
(trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot pārējos Līdzējus, ja kāds no 
Līdzējiem nav ievērojis Līguma saistības. 

6.4.Visas domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, nevienošanās gadījumā 
- vispirms rakstisku pretenziju veidā, un tikai pēc tam tiesas ceļā, normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

6.5.Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros. Visiem 
parakstītajiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma izpildes, 
piemērošanas un strīdus gadījumos ir spēkā Latvijas Republikas normatīvie akti. 

7. Pušu rekvizīti 
 
                                                                                                                                                                 
      Pasūtītājs                                                                                  Piegādātājs 

 

 


