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1. Iepirkuma identifikācijas numurs - DS 2016/10 

 

2. Pasūtītājs - VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV50003140671 

Norēķinu konts: LV04TREL9152610000000 

Valsts kase TRELLV22 

 

3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Marķētās kurināmās degvielas piegāde VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas 

stadions”” vajadzībām. 

3.2. CPV kods: 09100000-0 (degviela). 

 

4. Paredzamais līguma termiņš un vieta 

4.1. Līguma izpildes vieta: Rīga. 

4.2. Paredzamais līguma darbības termiņš – 2 gadi vai līdz līgumcenas sasniegšanai. 

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta 

5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 9.decembrim plkst. 10:00. 

5.2. Piedāvājumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē: Augšielā 1, Rīgā, LV-1009, līdz 

Nolikuma 5.1.punktā noteiktajam termiņam personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt 

nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

5.3. Pēc Nolikuma 5.1.punktā minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un 

izskatīti, tie tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. 

5.4. Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Inga Upenāja, tālrunis: 

67844802, e-pasts: inga.upenaja@daugavasstadions.lv vai Renārs Kleins, tālrunis: 67295547, e-

pasts: renars.kleins@daugavasstadions.lv.  

 

6. Piedāvājuma noformēšana 

Viens Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. 

6.1. Piedāvātajiem pakalpojumiem pilnībā jāatbilst Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (B 

sadaļā) noteiktajām minimālajām prasībām. 

6.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Pretendenta iesniegtiem dokumentiem ir jābūt 

skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai labojumiem. 

6.3. Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt norādei 

Iepirkumam „Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 

2016/10). 

6.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu 

iespējams atdalīt. Diegus stingri jānostiprina ar baltu papīra lapiņu. Cauršūtos dokumentus 

jāapstiprina ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tās 

pilnvarotās personas parakstu, norādot lapu skaitu. Dokumentu lapaspusēm jābūt secīgi 

sanumurētām, un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

6.5. Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām. 

6.6. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota 

persona. 

6.7. Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā 

gadījumā. 

6.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā ietvertos 

noteikumus. 
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6.9. Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt. 

 

7. Prasības pretendentiem 

7.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

7.2. Pretendentam, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, ir nepieciešama 

atļauja (licence), kas apliecina pretendenta tiesības veikt kurināmās degvielas tirdzniecību 

Latvijā. 

7.3. Pretendenta piedāvātā kurināmā degviela atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām kvalitātes prasībām. 

7.4.Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma 

izpildei. 

7.5. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

7.5.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

7.5.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad 

iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 

iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro; 

7.5.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 7.5.1. un 7.5.2.punktos minētie 

nosacījumi. 

7.6. Pretendentam ir pieredze līdzīgas piegādes nodrošināšanā – pretendents pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā ir veicis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kura ietvaros piegādāta marķētā 

dīzeļdegviela vismaz 8000 l (litru) apjomā. 

7.7. Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, kā arī visu 

citu pieprasīto informāciju. 

 

8. Pretendentam savā piedāvājumā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums), kuru paraksta Pretendenta 

paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. (ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, Pretendents 

iesniedz arī pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju). 

8.2. Speciālās atļaujas (licences) apliecināta kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt 

kurināmās degvielas tirdzniecību Latvijas Republikā.  

8.3. Oficiāla kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota 

sertifikāta apliecināta kopija, kas apliecina preces atbilstību standartiem. 

8.4.Par iepirkuma nolikuma 7.5.1. un 7.5.2. punktā minētajiem faktiem iepirkuma komisija 

iegūst informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz 

pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība no 

Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes uz 

pēdējās datu aktualizācijas datumu. 
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8.5.Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrībam, pieprasa, lai pretendents 

iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un uz pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas iepirkuma noteikumu 

7.5.1., 7.5.2. un 7.5.3. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka 

ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

8.6.Informācija par pretendenta pieredzi, kas apliecina nolikuma 7.6.punktā noteikto prasību 

izpildi, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai veidnei (pielikums Nr.3). 

8.7. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

8.8. Finanšu piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

8.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam jāpievieno piegādātāju 

apvienības amatpersonu (-as) parakstīts dokuments, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības 

dalībnieki piekrīt sadarbībai. 

 

9.Tehniskais piedāvājums 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

9.1.Tehnisko piedāvājumu (2.pielikuma forma) atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikumā 

pievienotajām tehniskajām specifikācijām. 

9.2. Apliecinājums, ka pretendenta piedāvātā degviela atbilst Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. 

 

10. Finanšu piedāvājums 
10.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. 

10.2. Pretendentam jānorāda cena par vienu marķētās dīzeļdegvielas litru pēc tāda tarifa, 

kāds ir spēkā piedāvājuma iesniegšanas dienā un jāpiedāvā pastāvīgā atlaide par katru 

dīzeļdegvielas litru euro (visā līguma izpildes termiņā atlaide ir nemainīga). 

10.3. Degvielas cenu līguma darbības laikā veido pretendenta Degvielas realizācijas cena 

(ņemot vērā realizācijas cenas svārstības pasaules naftas tirgu ietekmē, piemērojamo nodokļu 

svārstības u.c.) mīnus pretendenta noteiktā atlaide. Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, 

kas saistītas ar degvielas piegādi, tajā skaitā transports, nodokļu u.c. maksājumu izmaksas. 

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma variants, izteikts EUR, atbilstoši finanšu 

piedāvājuma formai (pielikums Nr.1). 

10.4. Piedāvājuma cenas jānorāda ar precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata. 

10.5. Izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju 

saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumus, kas nepieciešami iepirkuma līguma pilnīgai 

un kvalitatīvai izpildei, tai skaitā piegādes izmaksas, sedz izpildītājs un tām ir jābūt ietvertām 

norādītajās cenās. 

 

11. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

11.1. Piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

11.2. Uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, komisija veic pārbaudi attiecībā uz visiem 

pretendentiem, tai skaitā uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

lai apliecinātu kvalifikācija, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, un katru personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz personu 

apvienība) par nodokļu parādiem, lai noskaidrotu vai pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Latvijā vai valstī, kurā tas 



 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Ja 

iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas 

atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam. 

11.3. Iepirkuma komisija pārbauda iesniegto piedāvājumu noformējumu, tā atbilstību 

Iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasībām. Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuru 

noformējums atbilst Iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasībām. Noformējumu prasību 

neizpildes gadījumā iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par pārkāpumu būtiskumu. 

11.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu dokumentu atbilstību Iepirkuma nolikumā 

un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 

piedāvājumi, kuri atbilst visām Iepirkuma nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiek vērtēti un tiks noraidīti.  

11.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja 

pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju 

iepirkuma komisijas norādītajā termiņā. 

11.6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma 

nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko finanšu piedāvājuma kopējo cenu 

(EUR bez PVN 21%). 

11.7. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 

3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

11.8. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicēs 

informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.  

 

12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

12.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

12.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei; 

12.1.2. pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

12.1.3. citas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

12.2.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par šo nolikumu; 

12.2.2. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

12.2.3. citi pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

13. Pretendenta tiesības un pienākumi 

13.1. Pretendenta tiesības: 

13.1.1. savlaicīgi pieprasīt informāciju par šo nolikumu; 

13.1.2. citas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13.2. Pretendenta pienākumi: 

13.2.1. iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām; 

13.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

13.2.3. iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un skaidrojumus uz iepirkuma 

komisijas pieprasījumiem par pretendenta piedāvājumu; 

13.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

neatkarīgi no iepirkuma rezultāta; 

13.2.5. citi pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 



 

Iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10,  

Iepirkuma nolikuma  

Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMS 

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” 

 Iepirkumam „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10 

 

Pretendents: 

 Nosaukums    _______________________________________, 

 vienotais reģ.Nr.    _______________________________________, 

 juridiskā adrese   _______________________________________, 

 pasta adrese    _______________________________________, 

 tālrunis    _______________________________________, 

 fakss     _______________________________________, 

 bankas rekvizīti   _______________________________________ 

       

Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums> piedāvā nodrošināt degvielas piegādes 

pakalpojumus atbilstoši iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (identifikācijas Nr. 

DS 2016/10) Tehniskajā specifikācijā un Iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām. 

 Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta nosaukums> piesaka savu dalību iepirkumā 

„Marķētās kurināmās degvielas piegāde” (identifikācijas Nr. DS 2016/10). 

Apliecinām, ka: 

1. apņemamies ievērot visas iepirkuma dokumentu un to pielikumu prasības un piekrītam 

visām iepirkuma dokumentos un to pielikumos izvirzītajām prasībām un noteikumiem; 

2. piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības; 

3. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma 

nolikuma un tā pielikumos norādītās prasības; 

4. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai; 

5. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

6. piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri 

un saprotami; 

7. neesam snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, visas pieteikumā 

sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir patiesas un precīzas. 

 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septīto daļu ar šo arī apliecinām, ka visi 

piedāvājumā iesniegtie dokumentu atvasinājumi un tulkojumi atbilst oriģinālam. 

 

Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts). 

 

   

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

Z.V. 

<vieta> 2016.gada____._____________  

 

 

 

 

 



 

 

Iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10,  

Iepirkuma nolikuma  

Pielikums Nr.2 

 

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums 

 

Nr.p.k Pakalpojuma veids 
(Nodrošina/nenodrošina) 

(aizpilda pretendents) 

1. 

Marķētās vasaras  dīzeļdegvielas bez biopiedevas 

piegāde VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas 

stadions”” uz adresi: Augšiela 1, Rīgā, un uzpildīšana 

 

2. 

Marķētās dīzeļdegvielas kvalitāte  atbilst LR MK 

26.09.2000. noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par 

benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, kā 

arī degviela atbilst MK 31.07.2007. noteikumiem 

Nr.525 „Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem 

piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai 

atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” 

 

3. 

Vienā piegādes reizē tiek nodrošināta 1500 litri 

marķētās vasaras  dīzeļdegvielas bez biopiedevas 

piegāde (atkarībā no pasūtītāja vajadzībām) 

 

4. 
Piegādes termiņš – 2 darba dienu laikā no pasūtījuma 

saņemšanas brīža 
 

5. 
Transporta līdzeklis un tehnika, aprīkota ar degvielas 

šļūteni ne mazāk kā 5m garumā 

(norādīt tehnikas 

nosaukumu, valsts reģ.Nr. 

un atzīmi īpašumā vai 

nomā) 

7. Līgums darbības  periods 24 kalendārie mēneši  

8. Plānotais apjoms līdz 8000 litri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10,  

Iepirkuma nolikuma  

Pielikums Nr.3 

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10 

 

<vieta> 2016.gada____.__________ 

Nr._____ 

 

 
APLIECINĀJUMS 

par [pretendenta nosaukums] pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdzvērtīgu piegādes līgumu 

nodrošināšanā 

 

Nr.p.k. 

Līguma darbības 

laiks  

(no – līdz, norādot 

gadu un mēnesi) 

 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese un 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, tālrunis 

Līguma apraksts, kas 

raksturo Iepirkuma 

nolikuma 7.6. punktā 

prasīto pieredzi 

    

    

    

 

 

 

 

   

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

Z.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10,  

Iepirkuma nolikuma  

Pielikums Nr.4 

 

<vieta> 2016.gada____.__________  

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

Degviela Cena par 1 (vienu) 

marķētās dīzeļdegvielas 

litru EUR bez PVN * 

Atlaide vienam 

litram, EUR bez 

PVN* 

Piedāvātā cena bez 

PVN par 1 

degvielas litru ar 

atlaidi, EUR 

Marķētā DD    

 

- Piegādes izdevumi iekļauti cenā, 

*- cena jānorāda ar ne vairāk kā 3 decimālzīmēm aiz komata. 

 

5 6 7 8 

Degvielas 

veids 

Paredzamais apjoms 

(litri) 

Piedāvātā cena bez 

PVN par 1 

degvielas litru ar 

atlaidi, EUR 

Summa EUR bez 

PVN  

Marķētā DD 8000   

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN, EUR:  

PVN 21%, EUR:  

Piedāvājuma kopējā summa ar PVN, EUR:  

 

 

 

   

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

Z.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2016/10,  

Iepirkuma nolikuma  

Pielikums Nr.5 

 

      

LĪGUMS Nr. _____________ 

par marķētās kurināmās degvielas piegādi 

 

Rīgā,          2016.gada _____________ 

 

VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””, vienotās reģistrācijas Nr. 

LV50003140671, juridiskā adrese: Augšiela 1, Rīga, LV-1009, tās valdes locekļa Elmāra 

Martinsona personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Pircējs, no vienas puses 

un 

SIA “____”, vienotās reģistrācijas Nr.____, juridiskā adrese: ____, tās ____ personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar ____, turpmāk - Pārdevējs, no otras puses, abi kopā saukti „Puses” un katrs 

atsevišķi „Puse”, ņemot vērā iepirkuma „Marķētās kurināmās degvielas piegāde”, ar 

identifikācijas Nr. DS 2016/10 rezultātu, turpmāk – Iepirkums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - 

Līgums: 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/Tehniskais 

piedāvājums (1.pielikums) piegādā Pircējam, bet Pircējs pērk kurināmo marķēto degvielu, 

(turpmāk tekstā – Degviela), maksimālais apjoms – 8000 (astoņi tūkstoši) litri. 

1.2.Pārdevējs pārdod Pircējam Degvielu, piegādājot to Pircēja norādītajā vietā – Augšielā 1, 

Rīgā. 

1.3.Degvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām kvalitātes 

prasībām.  

 

2.  LĪGUMCENA  UN  NORĒĶINU  KĀRTĪBA 

2.1. Degvielas pirkuma maksa tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja finanšu piedāvājumu 

(2.pielikums). Līguma kopējā summa, vadoties no Pārdevēja iesniegtā finanšu piedāvājuma ir 

noteikta EUR ......................................, neskaitot PVN.  

2.2. Degvielas cenu līguma darbības laikā veido pretendenta Degvielas realizācijas cena (ņemot 

vērā realizācijas cenas svārstības pasaules naftas tirgu ietekmē, piemērojamo nodokļu svārstības 

u.c.) mīnus pretendenta noteiktā atlaide. Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas 

saistītas ar degvielas piegādi, tajā skaitā transports, nodokļu u.c. maksājumu izmaksas. 

2.3. PĀRDEVĒJS piešķir PIRCĒJAM pastāvīgu atlaidi PRECEI ___EUR bez PVN par katru 

dīzeļdegvielas litru. Atlaide ______EUR bez PVN ir nemainīga visā līguma izpildes laikā 

(neatkarīgi no dīzeļdegvielas cenas izmaiņām). 

2.4. Pircējs pērk Degvielu ar bezskaidras naudas norēķiniem. 

2.5. Pircējs par saņemto Degvielu norēķinās 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

saņemta Degviela un Pārdevējs iesniedzis preču pavadzīmi – rēķinu. 

2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis bankas pārskaitījumu apmaksas 

kontā par Degvielu. 

 

 

 

 



 

3.  LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājās spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi, un ir spēkā divus gadu no Līguma 

abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz Līguma kopējās summas apguvei (Līguma 2.1.punkts) 

atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais. 

3.2. Degvielu Pārdevējs piegādā 2 (divu) darbdienu laikā pēc Pircēja pārstāvja pasūtījuma 

veikšanas dienas, par atsevišķas Degvielas partijas piegādi. 

3.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumā, ja Pārdevējs nav ievērojis Līguma 3.2 

noteikto termiņu un Degvielu nav piegādājis 2 (divu) darbdienu laikā pēc atgādinājuma 

nosūtīšanas. 

 

4.LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Degvielu Pircējam atbilstoši pasūtījumam. 

4.2.Pircējs apņemas pieņemt Degvielu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

4.3. Pārdevējs garantē Degvielas kvalitāti atbilstoši izsniegtajam sertifikātam.  

4.4. Gadījumā, ja Degvielas kvalitātes neatbilstība tiek konstatēta Degvielas lietošanas laikā, 

Pircējs iesniedz Pārdevējam pretenziju, kurai pievieno neatkarīga eksperta (laboratorijas) 

atzinumu par Degvielas kvalitāti.  

4.5. Neatbilstošas Degvielas piegādes gadījumā Pārdevējs par saviem līdzekļiem apmaina 

neatbilstošo Degvielu pret Latvijas Republikas normatīviem aktiem atbilstošu Preci un sedz 

visus zaudējumus (tai skaitā, eksperta pakalpojumu apmaksu Līguma 4.4.punkts), kas Pircējam 

radušies šajā sakarā. 

4.6. Īpašuma tiesības uz Degvielu pāriet uz Pircēju tikai pēc Degvielas pirkuma maksas 

samaksas, Degvielas pirkuma maksas nesamaksāšanas gadījumā, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji 

pārņemt Pircējam nodoto Degvielu.   

 

5.PIEGĀDES KĀRTĪBA UN PREČU SAŅEMŠANA 

5.1. Piegādātājs piegādā Degvielu saskaņā ar Pircēja pārstāvja atsevišķiem pasūtījumiem. 

5.2. Piegādājamo Degvielas daudzumu un piegādes laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas 

Degvielas partijas piegādes. Pārdevējam ir pienākums piegādāt pasūtīto Degvielas apjomu 

Pircējam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. 

5.3. Pircēja pārstāvis veic pasūtījumu, izmantojot šādus Pārdevēja sakaru līdzekļus, mob.tālr.: 

______________________, e-pasta adrese: __________________________ 

5.4.Degviela tiek piegādāta Pircējam Augšielā 1, Rīgā, iepriekš par piegādi informējot Pircēju pa 

tālruni _____________ vai e-pastu: _____________. 

5.5. Pieņemot Degvielu, Pārdevēja pārstāvju klātbūtnē Pircēja pilnvarots pārstāvis 

(__________________) paraksta preču pavadzīmes-rēķinu. Ar savu parakstu Pircēja pilnvarotais 

pārstāvis apliecina, ka Degviela ir piegādāta preču pavadzīmē-rēķinā noteiktajā apjomā. 

5.3. Par Degvielas saņemšanas brīdi šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts brīdis, kad Pircējs ir 

parakstījis preču pavadzīmes-rēķinu par Degvielas saņemšanu. 

 

6.NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja 

neizpilde notikusi pēc Līguma noslēgšanas nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu ietekmes 

rezultātā, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Šādi apstākļi ir 

stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, kara darbība, blokāde. Par augstākminēto apstākļu 

iestāšanos puse, kura atsaucas uz iepriekšminētajiem apstākļiem, rakstiski brīdina citu Līguma 

pusi desmit dienu laikā. 

6.2. Līguma puse, kas nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu dēļ aizkavē līgumsaistību 

izpildi, vienojas ar otru Līguma pusi par saistību izpildes termiņu pagarināšanu un 

nosacījumiem, kamēr darbojas iepriekšminētie apstākļi un to sekas, vai par līgumsaistību 

pārtraukšanu. 

 

mailto:mikkus@tvnet.lv


 

7.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

7.1. Risinot jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līguma puses vadīsies no Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.3. Līgumu var grozīt un papildināt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri grozījumi šajā 

Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad tie ir noslēgti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Līguma 

puses. 

7.4. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lappusēm, latviešu valodā, divos eksemplāros, pa vienam 

katrai no Līguma pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PIRCĒJS:      PĀRDEVĒJS: 

 

VSIA „Kultūras un sporta centrs 

„Daugavas stadions”” 

Juridiskā adrese: Augšiela 1,  

Rīga, LV-1009 

PVN maks. reģ. Nr.  LV50003140671 

Banka:  Valsts kase 

Konts:  LV04TREL9152610000000  

Bankas kods:  TRELLV22  

 

_______________________________ 

Valdes loceklis E.Martinsons 

SIA “___” 

 

Juridiskā adrese: ___ 

PVN maks. reģ. Nr. ___ 

Banka: ___ 

Konts: ___ 

Bankas kods: ___ 

 

 

__________________________________ 

 


