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l. Vispārīgā informācija. 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
 
“BPP 2017/1” 

 

1.2. Pasūtītājs: 

  
Biķernieku pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90000073677 

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils nov., LV-5440 

Kontaktpersona: Mārīte Daņilova, pagasta pārvaldes vadītāja 

Tālrunis/fakss:  65471503; 65431805   

e-pasts: parvalde@bikerniekupag.lv  

 
1.3. Iepirkuma priekšmets un metode  

Degvielas marka Daudzums orientējoši (max) litri 

Dīzeļdegviela 20000 

Benzīns 95 E 700 

Eļļa( 10W40) 120 

Eļļa( M10G2) 

Eļļa ( 5W40) 

300 

20 

 

      1.3.2. Iepirkuma metode- iepirkums no 4 000 EUR- 41 999,99 EUR (piegāde) 
 
1.4. Līguma izpildes vieta  
Biķernieku pagasta pārvalde, Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils nov., 

LV-5440, Latvijas Republika 

1.5. Līguma izpildes laiks . 
1 gads no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
 
1.6. Iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana  
1.6.1.Ar iepirkuma materiāliem ieinteresētās personas var iepazīties Biķernieku pagasta 
pārvaldes mājas lapā www.bikerniekupag.lv sadaļā Pagasta pārvalde - Iepirkumi un pagasta 
pārvaldes darba laikā no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00 iepriekš obligāti sazinoties pa 
tel.65471503, līdz piedāvājuma atvēršanas dienas plkst. 9.30, drukātā formātā saņemt iepirkuma 
dokumentus Biķernieku pagasta pārvaldē, Saules iela 4,Biķernieki, Biķernieku pagasts, 
Daugavpils novads. 
1.6.2. Pretendenti var saņemt skaidrojumu par iepirkuma norisi un saturu. Kontaktpersona: 

Dubnas pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova , tālr. 65471503 vai 28735652. 
 
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 27.februārim plkst.17.00. 

mailto:parvalde@bikerniekupag.lv


 

 

Biķernieku  pagasta pārvaldē, Saules iela 4,Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā 
termiņa, netiks atvērts un atdots atpakaļ iesniedzējam.   
1.7.1. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).  
1.7.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā 
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc 
norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.  

1.7.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā - Biķernieku  pagasta 

pārvaldē, Saules iela 4,Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads un apmainot vai 

izņemot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu 

no tālākās līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 

iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 
 
 

1.8. Piedāvājuma noformēšana  
1.8.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:  
• Pasūtītāja pilns nosaukums un juridiskā adrese;   
• Pretendenta nosaukums un adrese;   
• Atzīme „Piedāvājums  iepirkumam  "Degvielas   iegāde   Biķernieku  pagasta   pārvaldes  

vajadzībām", identifikācijas numurs  BPP  2017/1.  Neatvērt līdz 28.02.2017.plkst. 8.30. 
1.8.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā 1 (vienā) eksemplārā.  
1.8.3 Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam 
lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. 
Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.  
1.8.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenti, kas nav noformēti atbilstoši 2010. gada 6. 

maija likuma "Dokumentu juridiskā spēka likums" prasībām, var būt par pamatu pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās vērtēšanas.  
1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst grupā.   
1.8.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 
norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī 
katras personas atbildības sadalījumu.   
1.8.7. Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Pretendents 
var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna 
sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un 
formātu.  

 
  

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 
 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts   
2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām, 
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 
CPV kods – 09100000-0 

 
2.1.2. Identifikācijas Nr. BPP 2017/1   
2.1.3. Plānotais iepirkuma apjoms:  



 

 

Degvielas marka Daudzums orientējoši (max) litri 

Dīzeļdegviela 20000 

Benzīns 95 E 700 

Eļļa( 10W40) 120 

Eļļa( M10G2) 

Eļļa ( 5W40) 

 

300 

20 

 

 
2.1.4.Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.  
2.1.2. Tehniskā specifikācija saskaņā ar Nolikumu (Pielikums Nr.2)  
2.1.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

 

  
Mainoties budžeta finansējumam, var mainīties pakalpojuma apjoms. Pasūtītājam ir tiesības 

līguma izpildes laikā iegādāties degvielu tādā daudzumā (apjomā), cik tas ir nepieciešams 

pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. 

 

2.2. Līguma izpildes laiks, vieta un nosacījumi  
2.2.1. Līguma izpildes laiks  1 gads no iepirkuma līguma noslēgšanas datuma. 

2.2.2 Apliecinājums, ka piegādātāja degvielas uzpildes stacijai atrodas ne vairāk kā 25 km 

attālumā no adreses  Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, norādīt 

stacijas izvietošanas vietu; 

2.2.3  Informāciju par degvielas staciju izvietojumu Latvijā. 

2.2.4.Atprečošanas veids- degvielas uzpilde ar degvielas iegādes kartēm. 

2.2.5. Degviela tiek iegādāta mazumtirdzniecībā pretendenta degvielas uzpildes stacijās, 

izmantojot pretendenta degvielas iegādes (kredīt) kartes 24(divdesmit četras) stundas diennaktī. 

2.2.6.Iespēja norēķināties par preci ar pēcapmaksu reizi mēnesī mēneša beigās. 
 

 

3. Prasības pretendentiem. 
 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:  
3.1.1. Pasūtītājs neizskatīs Pretendenta iesniegto Piedāvājumu, vai arī izslēdz 

to no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā:  Saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 8

2
.panta piekto daļu: Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai 

vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.  
3.1.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar 1.8. punkta nosacījumiem.   
3.1.3. 3.1.1. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā 
pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma 
izpildē.  
 
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  
3.2.1. Pretendentam ir licences un sertifikāti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām (jāiesniedz 
licenču, sertifikātu kopijas); 
 

4. Iesniedzamie dokumenti. 
 



 

 

4.1. Pretendenta atlases dokumenti : 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos piegādāt 

degvielu atbilstoši šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši 

nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums).   
4.1.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka:  
 nav pasludināts tā 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 līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;   

 tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz EUR 150.00.   

4.1.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības 
kopija.  
4.1.4. Licences kopija vai cits dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar 

degvielas mazumtirdzniecību. 

4.2. Tehniskais piedāvājums   
Tehniskā piedāvājumā jāiekļauj:  

 Apliecinājums, ka degviela atbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu 

Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. 

 Apliecinājums, ka pretendents ziemas sezonā nodrošinās dīzeļdegvielas 

aukstumnoturību līdz temperatūrai – 32°C.    

 Degvielas uzpildes staciju saraksts (Nolikuma pielikums Nr.3).   
 Brīvas formas apliecinājums, ka pretendents piedāvā izmantot degvielas kartes un to 

lietošanas nosacījumu apraksts.  
 Informatīvie materiāli (apliecināta informācija par to, vai ir iespēja iegādāties degvielu ar 

degvielu norēķinu kartēm pēc pretendenta izvēles citās Latvijas vietās). 
 Tehniskā piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai 

tā pilnvarotai personai.  
 
4.3. Finanšu piedāvājums   
4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 
4.pielikums). 
4.3.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējo cenu, kā arī vienas vienības (litra) cenu katras 
degvielas markai bez PVN un ar PVN, par kādu tiks piegādāta degviela. Atsevišķi norāda 
Līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.  

4.3.3. Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā atlaide uz vienu litru bez PVN un ar PVN, 

atlaidei jābūt spēkā uz visu noslēgtā līguma termiņu.   
Piedāvājuma cenas jānorāda ar precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata 
4.3.4. Jānorāda benzīna viena litra cena un dīzeļdegvielas viena litra cena euro (EUR) bez PVN. 

Degvielas cena nosakāma kā vidējā mazumtirdzniecības cena konkrētā DUS 

(mazumtirdzniecības cena fiksēta plkst. 15.00 iepirkuma publicēšanas dienā Iepirkuma 

uzraudzības biroja mājaslapā par vienu litru degvielas pretendenta DUS, kas atrodas 25 km 

rādiusā no  Saules ielas 4 Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils novads). 

  

5. Piedāvājuma atvēršana, vērtēšana un izvēles kritēriji  
 

 5.1. Piedāvājuma atvēršanas kārtība  
5.1.1.Visi klātesošie iepirkuma vērtēšanas komisijas locekļi rakstiski apliecina, ka nav 
ieinteresēti sakarā ar pretendentu piedāvājumu. 



 

 

5.1.2. Atverot aploksnes, tiek nosaukta pretendenta piedāvāta cena.  
5.2. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji: 
5.2.1. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto degvielas cenu 
(ieskaitot atlaidi), kas atbilst iepirkuma Nolikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām 
prasībām. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu un viena litra cena bez 
PVN.  

5.2.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā 

sēdē. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos:   
1. posms – Piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu atbilstības un pretendenta 

kvalifikācijas pārbaude un izvērtēšana:  
Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 
likuma prasībām;  
Iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst 
nolikuma prasībām;  

Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek virzīti.   
2. posms – Tehniskā piedāvājuma pārbaude un izvērtēšana:   

Iepirkumu komisija izvērtē, vai tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši 
Nolikuma prasībām.  

3. posms –Finanšu piedāvājuma vērtēšana.   
Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav 

noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudes laikā.  

Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī 
izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.  

5.2.3. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendenta piedāvājumu ar 

viszemāko piedāvāto cenu (saskaņā ar 5.2.1. punktā norādīto aprēķinu), kas atbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām.   
5.2.4. Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai, vai 
piedāvājums atzīts par nepamatoti lētu, vai piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu 
piedāvājumu atsauc, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo 
Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.  

5.2.5. Pasūtītājs patur tiesības noraidīt visu pretendentu piedāvājumus.  
 

6. Iepirkuma līgums  
 

6.1.Pasūtītājs par degvielas iepirkumu atbilstoši Nolikuma 2.punktam slēgs iepirkuma līgumu 

ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu par degvielas 

iepirkumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (pielikums 

Nr.5).  
6.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.  
 
6.3. Iepirkumu komisija informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu 3 dienu laikā.  
 

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  
 

7.1.Iepirkumu komisijas tiesības  
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā 

arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  

7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.8. punkta minētajām 



 

 

prasībām. 

7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos.  
7.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu, ja izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.   
7.1.5. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

7.1.6. Veikt citas darbības, kas izriet no šā Nolikuma un iepirkuma procesu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem.  
 
7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi  
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.  

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem.  
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Nolikumu.  
7.2.4. Pēc publiskas aplokšņu atvēršanas visa informācija, kas saistīta ar piedāvājuma 

atbilstību, pārbaudi, vērtēšanu, rekomendācijām līguma slēgšanai netiek izpausta 
iepirkuma dalībniekiem un citām personām.  

 
7.2.5. Katra iepirkuma pretendenta mēģinājums tieši vai netieši iespaidot pašvaldības 
pilnvarotās personas vai komisijas locekļus līdz oficiālajai rezultātu paziņošanai izraisīs 
piedāvājuma noraidīšanu. 
 
 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

  
8.1. Pretendenta tiesības 

8.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

8.1.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu.  
8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 
8.1.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, 

un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs 

pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. 

8.2. Pretendenta pienākumi  
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.   
8.2.2. Sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.   
8.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.  
 
 
 

 

Biķernieku pagasta pārvaldes iepirkumu  

komisijas priekšsēdētāja                                                             M.Daņilova 

http://m.likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


 

 

1.pielikums 
 

Apstiprināts ar Biķernieku  pagasta pārvaldes 03.02.2017. 

 iepirkumu komisijas lēmumu ( protokols Nr.1). 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
 
Vispārēja informācija par Pretendentu: 
 
Datums:  
Pretendenta nosaukums: 

Vienotais reģistrācijas 

Nr.: Juridiskā adrese: 

Biroja 

adrese: 

Telefons: 

Fakss:  
e-pasta adrese:  
Nodokļa maksātāja reģistrācijas 

Nr.: Kontaktpersona:  
Ieņemamais 

amats: Tālrunis:  
Fakss:  
e-pasta adrese: 

Bankas 

nosaukums: 

Bankas kods:  
Bankas konta numurs: 
 

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt: 

 

„Degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām 

Identifikācijas Nr.: BPP 2017/1  
Ar šo apliecinām: 
 

 ka mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;  
 

 ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi;  
 

 ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta piektās daļas 

nosacījumi;  

 ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis apliecinājums paredz tādu derīgumu termiņu, kāds ir noteikts 

PASŪTĪTĀJĀM apstiprinātajā iepirkuma nolikumā un garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un 

precizitāti. 
 
 
Pilnvarotā persona: ____________________________________________________  

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 



 

 

2.pielikums 
 Apstiprināts ar Biķernieku  pagasta pārvaldes 03.02.2017. 

 iepirkumu komisijas lēmumu ( protokols Nr.1). 

 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta kārtībā  

„Degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma  

identifikācijas Nr. BPP 2017/1 

 

Degvielas kvalitātes prasības: 

1. Piegādātajai degvielai jāatbilst Latvijā spēkā esošo 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 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes"; 

 LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes" 

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”. 

2.  Dīzeļdegvielai ziemas sezonā jānodrošina sasalšanas jeb aukstā filtra nosprostošanās 

temperatūru līdz - 32ºC. 

Citas ar iepirkuma priekšmetu saistītās prasības: 

1. Pretendentam jānodrošina degvielas uzpilde laikā no plkst. 0:00 - 24:00, t.sk., sestdienās, 

svētdienās un svētku dienās; 

2. Pretendentam jānodrošina ar vismaz vienu degvielas uzpildes staciju (DUS): 

2.1. ne vairāk kā 25 km attālumā no Pasūtītāja juridiskās adreses, t.i. Saules ielas 4, Biķernieki, 

Biķernieku  pag., Daugavpils nov.; 

2.2. autoceļa posmā A6 no Daugavpils līdz Rīgai 

3. Pretendentam jānodrošina atsevišķa uzskaite pasūtītāja degvielas lietotājiem, katram 

lietotājam izsniedzot degvielas kredītkarti. Pretendentam jāgarantē 9 degvielas karšu bezmaksas 

izsniegšana.  

 
 
  



 

 

3.pielikums 
Apstiprināts ar Biķernieku  pagasta pārvaldes 03.02.2017. 

 iepirkumu komisijas lēmumu ( protokols Nr.1). 
 

 

 

DEGVIELAS UZPILDES STACIJU SARAKSTS, KURĀS PRETENDENTS PIEDAVĀ  
PASŪTĪTAJĀM UZPILDĪT DEGVIELU 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Adrese 

   

   



 

 

4.pielikums 
Apstiprināts ar Biķernieku  pagasta pārvaldes 03.02.2017. 
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Tehniskais un finanšu piedāvājums 

Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta kārtībā  

 „Degvielas iegāde  Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām ”, iepirkuma    

identifikācijas Nr. BPP 2017/1 

 
Degvielas kvalitātes prasības: 

 

 

Tiek nodrošināts/netiek 

nodrošināts 

 (atstāt atbilstošo) 

1. Piegādātajai degvielai jāatbilst Latvijā spēkā esošo 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 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. 

Prasības un testa metodes"; 

 LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. 

Prasības un testēšanas metodes"; 

 Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu”.  

1. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā jānodrošina sasalšanas jeb aukstā 

filtra nosprostošanās temperatūru līdz - 32ºC. 

Tiek nodrošināts/netiek 

nodrošināts 

 (atstāt atbilstošo) 

Citas ar iepirkuma priekšmetu saistītās prasības: 
 

1. Pretendentam jānodrošina degvielas uzpilde laikā no plkst.0:00- 

24:00, t.sk., sestdienās, svētdienās un svētku dienās; 

Tiek nodrošināts/netiek 

nodrošināts 

 (atstāt atbilstošo) 

2. Pretendentam jānodrošina ar vismaz vienu degvielas uzpildes 

staciju (DUS): 

 

2.1. ne vairāk kā 25 km attālumā no Pasūtītāja juridiskās adreses, 

t.i. Saules iela 4 Biķernieki Biķernieku pag., Daugavpils nov.; 

(norādīt degvielas 

uzpildes staciju skaitu un 

to adreses) 

2.2. autoceļa posmā A6 no Daugavpils līdz Rīgai; 
(norādīt degvielas 

uzpildes staciju skaitu un 



 

 

to adreses) 

2. Pretendentam jānodrošina uzskaite pasūtītāja degvielas 

lietotājiem, katram lietotājam izsniedzot 9 degvielas 

kredītkartes. Pretendentam jāgarantē degvielas karšu bezmaksas 

izsniegšana. 

  

Tiek nodrošināts/netiek 

nodrošināts 

 (atstāt atbilstošo) 

Nr.p

.k. 
Preces nosaukums Mērvienība Plānotais apjoms 

Piedāvājuma 

cena par vienu 

vienību 

EUR (bez PVN) 

 

Piedāvājuma cena 

par visu apjomu 

EUR (bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Benzīns 95E litrs   700   

2. Dīzeļdegviela DD litrs 20000   

3. Eļļa (10W40) litrs 120   

3.  Eļļa(M10G2) Litrs 300    

4.  Eļļa ( 5W40) Litrs 20   

Kopā bez pievienotās vērtības nodokļa EUR: 0,00 

Pastāvīgā atlaide, % 0% 

Kopā ar pastāvīgo atlaidi, EUR 0,00 

Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR: 0,00 

Piedāvājuma summa kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21%, EUR: 0,00 

Degvielas cenas tiek noteiktas uz Publiskā iepirkuma likuma 8
2
.panta kārtībā izsludināšanas dienu. 

 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 



 

 

5.pielikums 
Apstiprināts ar Biķernieku  pagasta pārvaldes 03.02.2017. 

 iepirkumu komisijas lēmumu ( protokols Nr.1). 
 

                                                                                                                 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. <līguma numurs>  
(Identifikācijas Nr. BPP 2017/1) 

 
Daugavpils novada Biķernieku pagastā                                 2017.gada___.______________ 

 

Biķernieku pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000073677, tās pārvaldes vadītājas Mārītes Daņilovas  

personā, kura rīkojas saskaņā ar Biķernieku pagasta pārvaldes nolikumu, turpmāk tekstā 

saukts PIRCĒJS, no vienas puses un  
_______________________, Vienot. Reģ.Nr. ________________, tās ___________________  
personā,  kurš  (a)  rīkojas  saskaņā  ar  ____________________,  turpmāk  tekstā  saukts  
PĀRDEVĒJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, 

pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas iegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām” 

(Identifikācijas Nr. BPP 2017/1) rezultātiem un _____________ iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets   
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu – 95 E benzīnu un dīzeļdegvielu un eļļas 

Pārdevējam piederošajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā “DUS”), kuru 

saraksts norādīts līguma Pielikumā Nr.1, izmantojot Pārdevēja izsniegtas degvielas 

kredītkartes un debetkartes, turpmāk tekstā „Kartes”.   
1.2. Pircējs degvielu var iegādāties Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 

7 dienas nedēļā.  
 

2. Degvielas cenas un samaksas kārtība   
2.1. Pasūtītāja degvielas patēriņš ir kopsummā līdz EUR __________________.   
2.2. Degvielas cenas tiek noteiktas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) un 

tajās iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN).   
2.3. Degvielas cena var mainīties sakarā ar naftas produktu cenu izmaiņām pasaules tirgū, 

atkarībā no tirgus situācijas un valsts nodokļu politikas izmaiņām.   
2.4. Pārdevējs nosaka: ______ EUR atlaidi dīzeļdegvielai, ______ EUR atlaidi 95E 

benzīnam no degvielas mazumtirdzniecības cenām par 1 (vienu) litru. Atlaides ir spēkā 

visu līguma darbības laiku.   
2.5. Samaksa par degvielu tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus un 

Pārdevēja izsniegtās Kartes, kuras Pārdevējs neierobežotā daudzumā bez maksas 

izgatavo un izsniedz Pircējam.  

2.6. Degviela tiek izsniegta izmantojot  degvielas kartes.   
2.7. Degvielas iegādes apmaksas veids ir pēcapmaksa ar pārskaitījumu. Pircējs nodrošina 

samaksu par piegādāto degvielu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc norēķinu 

perioda un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas, apmaksājot Pārdevēja izrakstīto rēķinu 

ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas kontā. Pārdevējs rēķinu par iepriekšējā 

mēnesī patērēto degvielu iesniedz līdz nākošā mēneša otrajam datumam, pievienojot 

pārskatu par katras kartes veiktajiem norēķiniem.  
 
 

3. Pušu tiesības un pienākumi   



 

 

3.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par nepieciešamo Karšu daudzumu, aizpildot 

Pārdevēja Karšu pasūtījuma veidlapu.   
3.2. Pircējs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo līgumu un Karšu lietošanas nosacījumiem.            

  

3.3. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par radītajiem 

zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām.   
3.4. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto degvielu atbilstoši līgumā 

noteiktajai kārtībai.   
3.5. Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par jaunām degvielas uzpildes stacijām, ja tādas tiek 

atvērtas.   
4. Garantijas   

4.1. Pārdevējs garantē, ka visā līguma darbības laikā piegādājamās degvielas kvalitāte atbilst 

Latvijas Republikas spēkā esošajām prasībām un izsniegtajā sertifikātā norādītajiem 

parametriem.  
 

5. Strīdu izskatīšanas kārtība   
5.1. Strīdi un domstarpības, 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 kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds tiek risināts tiesas ceļā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 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. Šis līgums stājas spēkā ar 2017.gada_____________ un ir spēkā līdz 2018.gada 

___________ ( 1 gadu no līguma noslēgšanas dienas).  

6.2. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto kārtību.   
6.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un 

nosacījumi, vai arī Pārdevējs paaugstina degvielas cenas un paaugstinājums nav 

pamatots ar līguma   
2.2. norādītajiem apstākļiem.   

6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot Pārdevēju.   
6.5. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot Pircēju, ja tas vairāk kā vienu mēnesi kavē maksājumus.   
6.6. 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. Pusēm 3 kalendāro dienu laikā no ārkārtēju apstākļu rašanās brīža (dabas stihija, 

ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūcijas lēmums) 

jābrīdina vienai otru par to iestāšanos, ja tā rezultātā nav iespējams izpildīt saistības, kā 

arī jāiesniedz šo faktu apliecinošs dokuments.   
7.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt, ietekmēt 

un novērst.   
7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no 

savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.  
 

8. Nobeiguma noteikumi   



 

 

8.1. Informācija par šī līguma noteikumiem, nosacījumiem, savstarpējiem darījumiem, to 

apjomu un norēķiniem trešajām personām nav sniedzama, izņemot Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.   
8.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Pušu 

pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

8.3. Katrai no Pusēm ir pienākums rakstiski informēt otru Pusi par rekvizītu un adreses 

maiņu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rekvizītu un adreses maiņas dienas.   
8.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, ar 2 (diviem) pielikumiem, kuri ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa, divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem glabājas pie 

Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

8.5. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi:   
8.5.1. Pielikums Nr. 1 “Pārdevējam piederošo DUS saraksts”;   
8.5.2. Pielikums Nr. 2 “Tehniskā specifikācija”;  

 
9.  Pušu juridiskās adreses, norēķinu rekvizīti un paraksti 

 
PĀRDĒVĒJS PIRCĒJS 

  
       Biķernieku pagasta pārvalde 

Vien. reģ. Nr. 90000073677 
Saules iela 4 Biķernieki Biķernieku  pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5440 

Valsts kase  
Konta Nr. LV62TREL9812126002000  
Kods TRELLV22  
Tālr. 65471503 fakss 65471503 
e-pasts  parvalde@bikerniekupag.lv   
 

____________________________ _______________________________ 
Mārīte Daņilova 

 

mailto:parvalde@bikerniekupag.lv

