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                    IDENT. NR. BPP 2015/1 DP  

IEPIRKUMS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
pantu. 

 

„Degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām 

2015.gadam” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.BPP 2015/1DP 

 

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 
 

1.Pasūtītājs 

Biķernieku pagasta  pārvalde 

Reģ.Nr.90000073677 

Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils novads, LV-5440 

Tālrunis: 65471503 

Fakss: 65471503 

e-pasts: { parvalde@bikerniekupag.lv} 

Kontaktpersona: Mārīte Daņilova, mob. Tel. 28735652 

                

II. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma priekšmets: degviela (2. pielikums, tehniskā specifikācija); 

2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalāms daļās.  

2.3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsēta un Latvija; 

 

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Biķernieku pagasta 

pārvalde, Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440. 

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš: 2015.gada  7.jūlijam līdz plkst.17.00. 

3.3.  Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme. 

 

IV. Piedāvājumu noformēšana 

4.1. Piedāvājuma noformējums: dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā 

eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums iepirkumam jāiesniedz 

slēgtā aploksnē, uz kuras ir atzīme ar sekojošu tekstu “Cenu piedāvājums Biķernieku pagasta 

pārvaldes pasūtījumam „ Degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām 

2015.gadam ”, identifikācijas Nr. BPP 2015/1DP.   

4.2. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

4.3. Ja pretendents dokumenta vietā iesniedz kopiju, tai ir jābūt apliecinātai likumā noteiktajā 

kārtībā. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās kopijas atbilstību oriģinālam, pasūtītājam ir 

tiesības pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu.  

4.4. Pieteikums, Finanšu piedāvājums un citi dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem 

paraugiem. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu 

piedāvājumu grozīt.  

4.5. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 
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V. Prasības pretendentiem 

5.1.Iesniedzamie dokumenti: 

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un rakstisks apliecinājums, ka uz 

viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā minētie apstākļi (1.pielikums); 

5.1.2.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības 

kopija; 

5.1.3. PVN reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

5.1.4. Speciālā atļauja naftas produktu tirdzniecībai ar pielikumiem; 

5.1.5. Finanšu piedāvājums. (3.pielikums); 

5.1.6. Tehniskais piedāvājums  ( 4.pielikums); 

5.1.7. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz arī pilnvaras oriģināla 

eksemplārs. 

5.2. Ja pretendents, iesniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas vai nav 

iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai iesniedzis neatbilstošu finanšu piedāvājumu, tad 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājumu neizskatīšanu un 

pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.  

5.3. Ja tiek konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas 

ziņas vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem 

ir konstatējams, ka pasūtītājs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļas 3. vai 

4.punkta izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija pieņem lēmumu par 

pretendenta piedāvājumu neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procesā.  

5.4. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, 

kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu attiecas kāds 

no Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļas 1. un 2. un 5.punktā norādītajiem apstākļiem. 

5.5. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, 

kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek pārkāpti citi nozīmīgi šī nolikuma noteikumi 

vai prasības. 

 

VI. Piedāvājuma cena un valūta 

6.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam Eiro bez PVN. Cenu ar PVN jānorāda atsevišķi. 

6.2. Cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar attiecīgās preces pārdošanu. 

 

VII. Piedāvājuma derīguma termiņš 

7.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz trīs mēnešus pēc iesniegšanas termiņa beigām. 

 

VIII. Apmaksas nosacījumi 

8.1. Apmaksa tiks veikta  pēc Piegādātāja rēķina saņemšanas. Visa līgumā paredzētā summa 

tiks maksāta bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas norēķinu kontu. 

 

 

IX. Informācijas sniegšana 

9.1. Jautājumi, kas skar iepirkuma priekšmetu adresējami uzaicinājumā minētajai 

kontaktpersonai, bet jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību un noformēšanu – tālr. 

65471503  līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 



X. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

10.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Instrukcijās 

pretendentiem norādītajām un tehniskajās specifikācijas norādītajām prasībām. 

10.2. Iepirkuma komisija: 

10.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām, 

pārbaudīs piedāvājuma noformējumu un pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti 

visi dokumenti un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas likumā noteiktā kārtībā un 

citas prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

10.2.2. Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un 

izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kurš atbildīs nolikuma prasībām. 

10.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu. 

10.4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti. 

 

XI. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

11.1. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi 

neatbilda uzaicinājumā un tehniskajās specifikācijas noteiktajām prasībām, ja atbilstošie 

piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursu limitus, kā arī citos gadījumos saskaņā ar 

likumu. 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                            M.Daņilova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Pielikums Nr.1 

Iepirkumam Nr.BPP 2015/ 1 DP 

 

PIETEIKUMS 
 

 

 

Pretendents 

             

(pretendenta nosaukums) 

reģ.Nr.          ,  

 

tā             personā 

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkuma „Degvielas iegāde Biķernieku 

pagasta pārvaldes vajadzībām 2015.gadam ”dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr.BPP 2015/1 

DP un apliecina, ka: 

1. ir iepazinies ar iepirkuma nosacījumiem un apņemas ievērot tā prasības; 

2. uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 pantā minētie apstākļi; 

3. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma tehniskā specifikācijā 

noteiktos uzdevumus un ievērot LR normatīvajos aktus noteiktās prasības iepirkuma 

priekšmeta jomā; 

4. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz 2015.gada _______________; 

5. garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

     

paraksts 

Z.V.    

Pretendenta adrese: 

             

Tālruņa (faksa) numuri: 

             

Bankas rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums, kods): 

______________________________________________________________ 

Kontaktpersona līguma slēgšanos jautājumos (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta 

adrese): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



2. Pielikums 

Iepirkumam Nr.BPP 2015/ 1 DP 

 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

 

 

Nr. Tehniskā specifikācija 
1. PRASĪBAS DEGVIELAI 

1)  Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95E” (apmēram 400 litri, bet apjoms var 

būt  palielināts atkarībā no vajadzībām) 

2) Dīzeļdegviela (16000 litri, bet apjoms var būt  palielināts atkarībā no vajadzībām )  

3) Eļļa ( apmēram 400 litri, bet apjoms var būt  palielināts atkarībā no vajadzībām) 

2.  PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEGVIELAS UZPILDES STACIJU (turpmāk-

DUS) TĪKLU 

1) Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu vismaz 30 DUS Latvijas Republikā, no 

kurām vismaz vienai DUS jāatrodas ne tālāk 20 (divdesmit) kilometru rādiusā no 

Biķernieku pagasta pārvaldes (Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads 

  

3. ATBILSTĪBA STANDARTIEM 

 Degviela atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu (LVS EN 590 –dīzeļdegvielai 

LVS EN 228-benzīnam), 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”. 

4.  NORĒĶINU KĀRTĪBA  

 Pretendents nodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtību ar degvielas karšu  

palīdzību visās pretendenta DUS, kas atrodas Latvijas Republikā. 

 

 

Pretendentam, kā pielikumu, iesniegt cenu lapu par tām smērvielām un motoreļļām, 

kuras  pretendents  var piedāvāt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Pielikums 

Iepirkumam Nr.BPP 2015/1 DP 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

2015.gada ______. ______________ 

 

 Iepazinušies ar instrukcijas pretendentiem „Degvielas iegāde Biķernieku pagasta 

pārvaldes vajadzībām 2015.gadam ”dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr.BPP 2015/1 DP. 

 noteikumiem un tehniskās specifikācijas norādītajām prasībām, mēs piedāvājam nodrošināt 

degvielas iegādi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un citā Latvijas teritorijā par 

šādu cenu: 

 
Degvielas veids Viena litra vidējā 

mazumtirdzniecības cena 

DUS ( Eiro bez PVN) 

 

Atlaide (Eiro) 

Paredzamais 

degvielas 

apjoms, litros 

Viena litra vidējā 

mazumtirdzniecības 

cena DUS  pēc atlaides 

piemērošanas ( Eiro  

bez PVN) 

Bezsvina benzīns 

ar pētniecisko 

oktānskaitli 

“95E”  

  400  

Dīzeļdegviela   
16000 

 

Eļļa   
400 

 

Kopā par visu Eiro  (bez PVN)  

Kopā par visu Eiro (ar PVN)  

Mēs apliecinām, ka: 

     Šis piedāvājums ir derīgs [……] mēnešus
1
 no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma instrukcijās 

pretendentiem un tehniskās specifikācijas norādītās prasības. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Vārds, uzvārds, amats 
 

Paraksts  

Datums  

 



1. Piedāvājuma termiņš vismaz 3 mēnešus 

 

4. Pielikums 

Iepirkumam Nr.BPP 2015/1 DP 

 

 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMAS PARAUGS 

 
Nr. Tehniskā specifikācija PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) 

1. PRASĪBAS DEGVIELAI 1.PRASĪBAS DEGVIELAI 

1)  Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95E”   

2) Dīzeļdegviela   

3) Eļļa  

2.  PRASĪBAS ATTIECĪBĀ DUS TĪKLU 2.PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DUS 

TĪKLU 

1) Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu vismaz 

30 DUS Latvijas Republikā, no kurām vismaz vienai 

DUS jāatrodas ne tālāk par  20 (divdesmit) 

kilometru rādiusā no Biķernieku pagasta pārvaldes 

(Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

 

Pretendentam jānorāda DUS atrašanās 

vietas Daugavpilī  un Latvijā. 

3. ATBILSTĪBA STANDARTIEM 3.ATBILSTĪBA STANDARTIEM 

 Degviela atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo 

standartu (LVS EN 590 –dīzeļdegvielai ,LVS EN 228-

benzīnam), 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”. 

Pievienot dokumentu kopijas, kas 

apliecina degvielas atbilstību 

standartiem 

4.  NORĒĶINU KĀRTĪBA 4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 Pretendents nodrošina bezskaidras naudas norēķinu 

kārtību ar  degvielas karšu palīdzību visās pretendenta 

DUS, kas atrodas Latvijas Republikā. 

Norādīt degvielas karšu saņemšanas 

kārtību un izmantošanas nosacījumus 

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats 
 

Paraksts  

Datums  

 

 


