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INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
(atklāts konkurss) 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 

 

1 2 / 0 1 / 2 0 1 8 

1. IEPIRKUMS 

 
 

1.1. Līguma veids:  

Būvdarbi  

Piegāde x 

Pakalpojumi  

 

1.2. Iepirkuma nosaukums:                      

 DEGVIELAS IEGĀDE PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2018/1 

1.4. Iepirkuma līguma priekšmets:  
Degvielas piegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām 

Iepirkums tiek dalīts divās daļās jeb lotēs: 

1. Degvielas iegāde Pāvilostas pilsētā, vai ne tālāk kā 25 km attālumā no Pāvilostas pilsētas; 

2. Degvielas iegāde pārējā Latvijas teritorijā. 

 

2. LĪGUMA SLĒDZĒJS 

 
2.1. Līguma slēdzējs:                                    2.2. Kontaktpersona: 

 

Organizācijas nosaukums, reģistrācijas 

numurs: 

Pāvilostas novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000059438  

Kontaktpersona  

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons 

Adrese: 

Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads 

Tālruņa numurs: 

63484567 

Pasta indekss: 

LV 3466 

Darba laiks: pirmdien- ceturtdien 

Plkst. 8.00 -13.00: 13.30- 16.00 

Piektdien 8.00-14.00 

Tālruņa numurs:63498261  
Elektroniskā pasta adrese: 

dome@pavilosta.lv 

Elektroniskā pasta adrese: 
dome@pavilosta.lv; 

inga.poltavceva@pavilosta.lv 

Faksa numurs: 

63484567 

Faksa numurs: 

63484567 

 

3. PAPILDU INFORMĀCIJA 
3.1. Papildu informāciju var saņemt: 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, pie iepirkumu 
speciālistes Ingas Poltavcevas. 
3.2. Pieteikumu iesniegšanas datums līdz 02.02.2018. plkst. 10:00,  

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, iepirkumu speciālistei vai 
kancelejas vadītājai 
3.3. Paziņojumu sagatavoja: 

Iepirkumu speciāliste Inga Poltavceva 
(amats, vārds, uzvārds) 

3.4. Tālrunis: 63484561 

 



 2 

Lēmums par Nolikuma apstiprināšanu 

pieņemts Pāvilostas novada Domes  

                                                        Iepirkumu komisijas 04.01.2018. sēdē  

/protokols Nr. 1./ 
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ATKLĀTA KONKURSA 
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„Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības 

vajadzībām” 
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Pāvilostā 

 

 

2018 

 
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  PNP 2018/1 

1.2. Pasūtītāja kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas novada pašvaldība 

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs: 90000059438 

Tālruņa numurs: 63484561 

Faksa numurs: 63498567 

E-pasta adrese: inga.poltavceva@pavilosta.lv 

Kontaktpersonas Inga Poltavceva, tel.63484561 

 
1.3. Iepirkumu organizē Pāvilostas novada Domes Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija), kas apstiprināta ar Pāvilostas novada Domes 2013.gada 25. jūlija lēmumu “Par 

iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”/protokols Nr.3, 6 

paragrāfs/. 

1.4. Tehniskā dokumentācija ir pieejama Pāvilostas novada pašvaldībā - 1. stāvā, Dzintaru ielā 

73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, līdz 2018.gada 2.februārim plkst. 1000, darba dienās no 

08:00- 13.00 un no 13.30 - 17:00, piektdienās no 08:00- 14.00.  

1.5. Nolikums un tehniskā specifikācija tiek publicēti arī Pāvilostas novada pašvaldības mājas 

lapā – www.pavilosta.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

1.6. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1.  Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (turpmāk- Pasūtījums).  

2.2. CPV kods: 09130000-9. 

2.3. Līguma izpildes laiks ir 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas. 

2.4. Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) daļās: 

2.4.1. Degvielas iegāde Pāvilostas pilsētā, vai ne tālāk kā 25 km attālumā no 

Pāvilostas pilsētas; 

2.4.2. Degvielas iegāde pārējā Latvijas teritorijā; 

2.5. Piedāvājumu var iesniegt par atsevišķu iepirkuma daļu vai abām iepirkuma daļām. 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.6. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt plānotos degvielas 

iepirkuma apjomus. 

 

3.PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

3.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi līdz 

2018.gada 2.februārim plkst. 1000 Pāvilostas novada pašvaldībā - 1.stāvā, pie iepirkumu 

speciālistes Ingas Poltavcevas vai kancelejas vadītājas, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā, LV-3466. Apmeklētāju pieņemšanas laiks – darba dienās no 08:00 - 

13.00 un 13.30- 17:00, piektdienās no 08:00- 14.00.  

http://www.pavilosta.lv/
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3.2. Piedāvājumus, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā 

norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un pēc pieprasījuma tos neatvērtus 

nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. 

3.3. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta 

sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 

nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiek saņemti (arī pa 

pastu) pēc noteiktā termiņa, netiek pieņemti. 

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

termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma 

atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības 

iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek 

uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 

4.PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

4.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 

- pieteikums dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumenti; 

- tehniskais  piedāvājums; 

- finanšu piedāvājums; 

- izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) par 

pretendenta  un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 

profesiju grupās. 

4.2.   Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali    

jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar 

uzrādītām lapām. 

4.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;  

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa 

numurs, e-pasta adrese; 

 Atzīme ”Piedāvājums atklātam konkursam ,,Degvielas iegāde Pāvilostas novada 

pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas PNP 2018/1, Neatvērt līdz 2018.gada 

2.februārim plkst.10:00”.  

4.4. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par tādu piedāvājumu nesaņemšanu vai priekšlaicīgu 

atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši šī nolikuma 4.3. punkta prasībām. 

4.5. Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā. 

4.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, 

dzēsumiem un svītrojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar Pretendenta parakstu 

apstiprinātiem. 

4.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds no dokumentiem ir svešvalodā, tam 

obligāti jābūt klāt pievienotam apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokuments, kurš  

iesniegts tikai svešvalodā- bez apliecināta tulkojuma latviešu valodā, netiek izskatīts un 

tiek uzskatīts par neiesniegtu. 

4.8. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt Pretendenta 

apliecinātai. 

4.9. Piedāvājumam obligāti jābūt vadītāja vai pilnvarotas personas parakstītam. Ja 

piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras 

apliecināta kopija. 

4.10. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta visi piegādātāji, kas 

iekļauti piegādātāju apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās 

vienošanās nosacījumiem.  

4.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam jāpievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka 

visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts 
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galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt 

un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka Līguma izpildes daļa (procentos). 

4.12. Piedāvājumā jāietver visas izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Visām 

izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām EUR (eiro), noapaļojot līdz divām zīmēm aiz 

komata. 

4.13. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanās sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 

apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifu likmēm profesiju grupās. 

4.14. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti 

atpakaļ pretendentiem. 

 

5. CITA INFORMĀCIJA 

5.1. Ar nolikumu ieinteresētie Pretendenti var iepazīties:  

         5.1.1. elektroniski- Pasūtītāja mājas lapā internetā www.pavilosta.lv, sadaļā Iepirkumi. 

Nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē Komisija ievieto informāciju un grozījumus 

nolikumā. Uzskatāms, ka Pretendents ir saņēmis informāciju vai grozījumus nolikumā ar to 

ievietošanas brīdi Pasūtītāja mājas lapā internetā www.pavilosta.lv; 

5.1.2. papīra formātā- Pāvilostas pilsētas pašvaldībā, pie iepirkumu speciālistes, Dzintaru 

ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. Apmeklētāju pieņemšanas laiks – darba 

dienās no 08:00 - 13.00 un 13.30- 17:00, piektdienās no 08:00- 14.00.  

5.2. Kontaktpersona, kura ir tiesīga sniegt informāciju par konkursu: iepirkumu speciāliste Inga 

Poltavceva, tālrunis 63484561, e-pasts: inga.poltavceva@pavilosta.lv. Jautājumu (-s) par 

nolikumu Pretendents nosūta elektroniski uz e- pastu iepirkumu speciālistei. Atbildes tiek 

nosūtītas Pretendentam, kas uzdevis jautājumus, un publicētas Pasūtītāja mājas lapā 

www.pavilosta.lv. Uzskatāms, ka Pretendents ir saņēmis atbildes ar to ievietošanas brīdi 

Pasūtītāja mājas lapā www.pavilosta.lv 

  5.4. Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus 

sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski. 

Ja informācijas tiek nosūtīta pa faksu, uzskatāms, ka tā saņemta pēc faksa nosūtīšanas 

apstiprinājuma izdrukā norādītajā laikā. Ja informācija tiek nosūtīta elektroniski, uzskatāms, ka tā 

saņemta nosūtīšanas dienā. Ja informācija tiek nosūtīta pa faksu, oriģināls nekavējoties nosūtāms 

pa pastu. 

5.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

5.6. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtais piedāvājums, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, 

Pretendentam netiek atdots. 

5.7. Ja piedāvājumu iesniedz piedāvātāju apvienība, tad piedāvājumam jāpievieno visu 

piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju 

apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā paraksta ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts 

galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus 

dokumentus, saņemt un izdot rīkojums piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā.  

       

6.  PRETENDENTU ATLASE 

6.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

6.1.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

6.1.3. Pretendenta iesniegtie sertifikāti, licences vai citi kompetenci apliecinošie 

dokumenti nav atbilstoši nolikuma prasībām. 

6.1.4. Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā 

specifikācija” noteiktajām prasībām. 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
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6.1.5. Piedāvājumu vai tā daļu  ir parakstījusi persona bez pārstāvniecības pilnvarojuma 

tiesībām. 

6.1.6. Pretendents nav iesniedzis izziņu par gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo trīs 

gadu laikā (2015., 2016., 2017.gads), kas vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

6.2. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents nav  

izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 42.panta pirmās daļas minēto noziedzīgo nodarījumu 

un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā 

arī 42.panta minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta 

noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:  

6.2.1. par PIL 42.panta pirmās daļas 1., 5., 6. un 7.punktā minētajiem pārkāpumiem un 

noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). 

Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir 

tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu 

piekrišanu;  

6.2.2. par PIL 42.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra;  

6.2.3. par PIL 42.panta pirmās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas sistēmas.  

Pasūtītājs minēto informāciju ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta 

pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.  

6.3. Atkarībā no 6.2.punkta 3) apakšpunkta veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:  

6.3.1. neizslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja 

konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā 

ievietoto informāciju kandidātam vai pretendentam, kā arī PIL 42.panta pirmās daļas 9., 10. un 

11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro;  

6.3.2. informē kandidātu vai pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 

42.panta pirmās daļas 9.,10. un 11.punktā minētajai personai pieteikuma vai piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai 

pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī 42. Panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai 

personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja 

apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka 

attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 

iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.  

6.4. Pasūtītājs tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski 

pieejamās datu bāzēs, vai citos publiski pieejamos avotos. 

6.5. Gadījumos, kad Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs 

iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskai situācijai. 

 

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI 

   Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā) 

vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, finanšu 
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vidējais gada apgrozījums par nostrādāto laika periodu ir 2 (divas) reizes lielāks par Pretendenta 

piedāvāto līgumcenu. 

 

8.TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 

Komisija pārbauda Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. 

 

9. FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA 

9.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, vai nav aritmētisko 

kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu 

cenas. 

9.2. Ja Komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tās tiek labotas. 

9.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājumu cenu  Komisija paziņo Pretendentam, kuru 

pieļautās kļūdas labotas. 

9.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

 

10. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS 

10.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

10.2. Komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma 1. daļai:  

Degvielas iegāde Pāvilostas pilsētā, vai ne tālāk kā 25 km attālumā no Pāvilostas pilsētas, 
saskaņā ar sekojošiem vērtēšanas kritērijiem: 

Vērtējot iepirkuma 1. daļu, tiek ņemts vērā attālums no Pāvilostas novada domes ēkas (Dzintaru 

ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) līdz degvielas uzpildes stacijai, saskaņā ar sekojošu 

formulu: 

S (100)= C (60) + D (15) + A (25), kur 

S- kopējais punktu skaits ( max 100 punkti ); 

C- par cenu iegūtais punktu skaits ( max 60 punktu), ko aprēķina sekojošajā noteiktajā kārtībā: 

Par piedāvāto cenu piešķir punktus, izmantojot sekojošu formulu: 

C= Cx/Cy x P, kur  

Cx- viszemākā piedāvājuma cena (bez PVN); 

Cy- vērtējumā piedāvājuma cena (bez PVN); 

P- maksimālais punktu skaits cenai 60. 

D- Par piedāvātajām degvielas cenas atlaidēm iegūtais punktu skaits, ko aprēķina sekojošā 

noteiktajā kārtībā: 

N.P.K. Kritērijs Punktu skaits 

1. Degvielas cenas patstāvīgā atlaide Maksimāli  15 

1.1. Atlaides nav paredzētas 0 

1.2. Līdz 5% 1-10 

1.3. Vairāk par 5% 10-15 

 KOPĀ Maksimāli  15 

 

A- par degvielas uzpildes stacijas atrašanās attālums līdz Pāvilostas novada domes ēkai (max 25 

punkti), ko aprēķina sekojošajā noteiktajā kārtībā: 

Degvielas stacijas attālumu līdz Pāvilostas novada pašvaldības ēkai komisija vērtē, ņemot vērā 

Tehniskajā piedāvājumā pretendenta sniegto informāciju, piešķirot punktus pēc sekojošas shēmas 

(maksimāli iegūstamo punktu skaits- 25). Komisija attālumu kilometros noteikts izmantojot 

interneta vietni http://lv.toponavi.com/127799-95621. 

 

N.P.K. Kritērijs Punktu skaits 

1. Attālums līdz degvielas uzpildes stacijai  Maksimāli 25 

1.1. Līdz 5 km 25 

1.2. No 5 līdz 10 km 20 

2. No 10 līdz 15 km 15 

http://lv.toponavi.com/127799-95621
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2.1. No 15 līdz 20 km 10 

2.2. No 20 līdz 25 km 5 

 KOPĀ Maksimāli  25 

 

10.3. Komisija veic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma 2. daļai:  

Degvielas iegāde pārējā Latvijas teritorijā, saskaņā ar sekojošu formulu: 

S (100)= C (60) + D (15) + A (25), kur 

S- kopējais punktu skaits ( max 100 punkti ); 

C- par cenu iegūtais punktu skaits ( max 60 punktu); 

D- par degvielas uzpildes staciju izvietojumu un skaitu iegūtais punktu skaits (max 15 punkti); 

A- Par piedāvātajām degvielas cenas atlaidēm iegūtais punktu skaits (max 25 punkti); 

Par piedāvāto cenu piešķir punktus, izmantojot sekojošu formulu: 

C= Cx/Cy x P, kur  

Cx- viszemākā piedāvājuma cena (bez PVN); 

Cy- vērtējumā piedāvājuma cena (bez PVN); 

P- maksimālais punktu skaits cenai 60. 

Degvielas staciju izvietojumu un skaitu (D) komisija vērtē, ņemot vērā Tehniskajā piedāvājumā 

pretendenta sniegto informāciju, piešķirot punktus pēc sekojošas shēmas (maksimāli iegūstamo 

punktu skaits- 15). 

 

N.P.K. Kritērijs Punktu skaits 

1. Degvielas uzpildes staciju skaits sekojošās 

Kurzemes pilsētās kopā: Liepāja, Ventspilī, 

Kuldīgā, Saldū, Talsos 

Maksimāli  5 

1.1. 5 degvielas uzpildes stacijas 4 

1.2. Vairāk par 5 5 

2. Degvielas uzpildes staciju izvietojums Latvijā Maksimāli  5 

2.1. Tehniskajā specifikācijā norādītajās 9 pilsētās 3 

2.2. Papildus vairāk kā 1-3 pilsētās 4 

2.3. Papildus vairāk kā 3 pilsētās 5 

3. Degvielas uzpildes staciju izvietojums citās 

valstīs 

Maksimāli  5 

3.1. Tehniskajā specifikācijā norādītajās 7 valstīs 4 

3.2. Papildus citās valstīs 5 

 KOPĀ Maksimāli  15 

 

 Piedāvātas degvielas cenu atlaides (A) komisija vērtē, izvērtējot finanšu piedāvājumā sniegto 

Pretendenta informāciju (maksimālais iegūstamo punktu skaits: 25). Gadījumā, ja Pretendenta 

piedāvātas atlaides dažādiem degvielas veidiem atšķiras, komisija vērtēšanai izrēķina vidējo 

degvielas cenas pastāvīgo atlaidi. 

 

N.P.K. Kritērijs Punktu skaits 

1. Degvielas cenas patstāvīgā atlaide Maksimāli  25 

1.1. Atlaides nav paredzētas 0 

1.2. Līdz 5% 1-15 

1.3. Vairāk par 5% 16-25 

 KOPĀ Maksimāli  25 

 

10.4. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc nolikumā norādītajiem 

vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, 

apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu. 
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11. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMU SLĒGŠANA 

11.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu 

Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija 

par pamatu procedūras pārtraukšanai. 

11.2. Ja pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikumam, Komisija var 

pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot iesniegto dokumentu trūkumu 

būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta piedāvājumu. 

11.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu, personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu 

apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personām, uz kuru 

iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas 

nosacījumi un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

11.4. Nolikuma 11.3. punktā minēto pārbaudi iepirkumu komisija veic PIL 42.panta pirmajā daļā  

9.punktā noteiktajā kārtībā.  

11.5. Komisija pieņem slēgt iepirkuma līgumus ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā 

izvirzītajām prasībām, kuram ir atbilstoša kvalifikācija, kura Tehniskais piedāvājums atbilst 

Tehniskās specifikācijas un nolikuma nosacījumiem un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais.  

11.6. Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta nosacījumiem, 3 (trīs) darba 

dienu laikā vienlaicīgi informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma 

līguma slēgšanu. 

11.7. Komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par iepirkuma 

procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

11.8. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamā darba dienā pēc Publisko iepirkumu likuma 

68. panta otrajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. 

11.9. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no 

brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu. 

11.10. Ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 11.9. punktā 

norādītajā termiņā, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir 

saimnieciski visizdevīgākais. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma 

līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.   

11.11. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši nolikuma 5. 

Pielikumam „Līguma projekts”. 

 

12.KOMISIJAS TIESĪBAS 

12.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs  

vai citos publiski pieejamos avotos. 

12.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 

12.3. Pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija nosaka termiņu, līdz 

kuram jāsniedz atbilde. 

12.4. Pieprasīt no Pretendenta informāciju vai dokumentus, ko Komisija pati nevar iegūt, 

norādot to iesniegšanas termiņu. 

12.5. Labot aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumā. 

 

13.KOMISIJAS PIENĀKUMI 

13.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

13.2. Nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un 

visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma 

procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma 
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procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju 

darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka 

dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.  

13.3.Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, to sniegt 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

13.4.Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu veikt tā, lai visi piedāvājumos iekļautie 

dati būtu aizsargāti un Komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas 

termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Komisija 

nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

13.5. Vērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo 

nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.  

13.6. Sagatavot ziņojumu par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts 

paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, 

izsniegt 2 (divu) darbdienu laikā. 

 

14.PRETENDENTA TIESĪBAS  

14.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

14.2.Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

14.3.Norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. 

14.4. Pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmes protokola kopiju. 

14.5.Iesniegt iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību 

Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.  

 

15.PRETENDENTA PIENĀKUMI 

15.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām. 

15.2.Sniegt patiesu informāciju. 

15.3.Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājuma vērtēšanai, Komisijas noteiktajā termiņā vai saskaņotā termiņa pagarinājumā. 

15.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

16.PIELIKUMI 

 

16.1. Pretendenta piedāvājums (1.pielikums). 
16.2. Finanšu piedāvājums 1.daļa (2.pielikums). 

16.3  Finanšu piedāvājums 2.daļa (21.pielikums). 

16.4. Tehniskā specifikācija 1.daļa (3.pielikums). 

16.5. Tehniskā specifikācija 2.daļa (31.pielikums). 

16.6. Tehniskais piedāvums 1.daļa (4.pielikums). 

16.7. Tehniskais piedāvājums 2.daļa (4.1 pielikums). 

16.8. Piegādes līgums par degvielas iegādi projekts (5.pielikums) 
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1. pielikums 

 

 PRETENDENTA PIETEIKUMS 

atklātam konkursam „Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības 

administrācijas vajadzībām” ID Nr. PNP 2018/1  
 

    Ar šo piesakām savu dalību Pāvilostas novada pašvaldības izsludinātājā iepirkumā- atklātā 

konkursā “Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”. 

 

 Piedāvājums tiek iesniegts uz _____iepirkuma daļu. 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 

 

 

Juridiskā adrese 

 

 

Biroja adrese (ja atšķiras) 

 

 

Bankas rekvizīti 

 

 

Tālrunis, fakss 

 

 

E-pasts 

 

 

Pretendenta kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, 

elektroniskais pasts) 

 

Datums 

 

 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas 

paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs 
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2.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Atklātam konkursam „Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 

vajadzībām”  

ID Nr. PNP 2018/1 

 

1.Daļa: Degvielas iegāde Pāvilostas pilsētā, vai ne tālāk kā 25 km attālumā no Pāvilostas 

pilsētas 

 

Pretendents______________________________________________________ 

Adrese___________________________________________________________ 

Datums___________________________ 

 

Piedāvājam degvielu atklātā konkursa “Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības 

vajadzībām” ietvaros saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām: 

 

 Degvielas 

veids 

Piedāvājuma 

apjoms   

vienam 

gadam (litri) 

1 litra cena 

uz 

18.01.2018. 

EUR, bez 

PVN*  

1 litra 

cena 

ar 

atlaidi 

EUR 

bez 

PVN  

Pastāvīgās 

atlaides 

procentos 

un EUR 

Kopējā 

cena ar 

atlaidi 

vienam 

gadam 

EUR, 

bez 

PVN  

PVN  

EUR 

Kopējā 

cena ar 

atlaidi 

vienam 

gadam 

EUR ar 

PVN  

1. Bezsvina 

benzīns A-95 

10 000       

2. Dīzeļdegviela 

 

22 000       

 

Kopējā piedāvājuma cena ar atlaidi  vienam gadam EUR, bez 

PVN 21% 

        

(norādīt piedāvājuma cenu vārdiem)         

Degvielas cenu par 1 (vienu) litru un atlaidi degvielai jānorāda ar precizitāti trīs zīmes aiz 

komata (piem. 0,123). Kopējā piedāvājuma summa jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz 

komata.  

Finanšu piedāvājumā noteiktais cenas atlaides lielums paliek nemainīgs un nav pakļauts 

izmaiņām visā līguma laikā. 

*Degvielas mazumtirdzniecības cena 2018.gada 18.janvārī, papildus jāpievieno kases čeka 

kopijas, kas apliecina: 

1.dīzeļdegvielas cenu 2018.gada 18.janvārī; 

2.degvielas (A-95) cenu 2018.gada 18.janvārī; 

Finanšu piedāvājumā jāiekļauj informācija Pasūtītājam, kur var pārliecināties par sniegto ziņu 

precizitāti (interneta portāls vai citi avoti). 

 

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona) 

_____________________________________________________________________ 

         amats, paraksts, paraksta atšifrējums, (pilnvaras Nr., izsniegšanas datums) zīmogs 
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21.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Atklātam konkursam „Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 

vajadzībām”  

ID Nr. PNP 2018/1 

 

2. Daļa: Degvielas iegāde pārējā Latvijas teritorijā 

 

Pretendents______________________________________________________ 

Adrese___________________________________________________________ 

Datums___________________________ 

 

Piedāvājam degvielu atklātā konkursa “Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības 

vajadzībām” ietvaros saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām: 

 

 Degvielas 

veids 

Piedāvājuma 

apjoms 

vienam 

gadam (litri) 

1 litra cena 

18.01.2018. 

EUR, bez 

PVN*  

1 litra 

cena 

ar 

atlaidi 

EUR 

bez 

PVN  

Pastāvīgās 

atlaides 

procentos 

un EUR 

Kopējā 

cena ar 

atlaidi 

vienam 

gadam 

EUR, 

bez 

PVN  

PVN  

EUR 

Kopējā 

cena ar 

atlaidi 

vienam 

gadam 

EUR ar 

PVN  

1. Bezsvina 

benzīns A-95 

4 200       

2. Dīzeļdegviela 

 

36 000       

 

Kopējā piedāvājuma cena ar atlaidi vienam gadam EUR, bez 

PVN 21%______________________________________________ 

        

(norādīt piedāvājuma cenu vārdiem)         

Degvielas cenu par 1 (vienu) litru un atlaidi degvielai jānorāda ar precizitāti trīs zīmes aiz 

komata (piem. 0,123). Kopējā piedāvājuma summa jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz 

komata.  

Finanšu piedāvājumā noteiktais cenas atlaides lielums paliek nemainīgs un nav pakļauts 

izmaiņām visā līguma laikā. 

*Degvielas mazumtirdzniecības cena 2018.gada 18.janvārī, papildus jāpievieno kases čeka 

kopijas, kas apliecina: 

1.dīzeļdegvielas cenu 2018.gada 18.janvārī. 

2.degvielas (A-95) cenu 2018.gada 18.janvārī. 

Finanšu piedāvājumā jāiekļauj informācija Pasūtītājam, kur var pārliecināties par sniegto ziņu 

precizitāti (interneta portāls vai citi avoti). 

 

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona) 

_____________________________________________________________________ 

amats, paraksts, paraksta atšifrējums, (pilnvaras Nr., izsniegšanas datums) zīmogs 

 



 14 

 

3.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklātam konkursam „Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 

vajadzībām” ID Nr.PNP 2018/1 

 

1.daļa: Degvielas iegāde Pāvilostas pilsētā, vai ne tālāk kā 25 km attālumā no Pāvilostas 

pilsētas. 

 

Nr.p.k. 
Preces raksturojums, 

prasības pretendentiem 

Plānotais daudzums 1 gados (litros) 

1. 
Degvielas marka  

1.1. Bezsvina benzīns A-95 10 000 

1.2.  Dīzeļdegviela 22 000 

   

   

2.  

 

Attālums līdz degvielas uzpilde stacijai 

no Pāvilostas novada pašvaldības ēkas 

Dzintaru iela 73, Pāvilostā: 

 

2.1. Līdz 5 km  

2.2. No 5 līdz 10 km  

2.3. No 10 līdz 15 km  

2.4. No 15 līdz 20 km  

2.5. No 20 līdz 25 km  

3. Iegādes / darba laiks  

 

4. 

 

4.1. 

 

Degvielas kvalitāte: 

Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā 

standarta statusā adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo 

standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo dokumentu prasībām. 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

 

4.4. 

 

Laika posmā no decembra sākuma līdz februāra beigām ir jābūt pieejamai 2. 

arktiskās klases dīzeļdegvielai ar sabiezēšanas temperatūru ne augstāku kā -22C0, 

un filtrēšanas temperatūru ne augstāku kā -32C0. 

Nekvalitatīvas degvielas piegādes gadījumā, ja rezultātā pasūtītāja autotransportam 

ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, izpildītājs 

atlīdzina pasūtītājam zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos ir izdarīti grozījumi 

attiecībā uz degvielas kvalitāti, pretendents nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši 

jaunajām prasībām, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamām izmaiņām. 

5. Bezmaksas papildpakalpojumi. 

5.1. Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu spiediena korekcijai. 

5.2. Brīvi pieejama ūdens ieguves vieta ar logu tīrīšanai nepieciešamo inventāru (trauks 

ūdenim un birste logu tīrīšanai). 

5.3. Videonovērošana ( ne mazāk kā ar divu mēnešu arhīvu). 

6. Kredītkaršu lietošana un norēķinu kārtība. 

6.1. Bezskaidras naudas norēķins ar degvielas uzpildes kartēm – kredītkartēm. 
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6.2. Par katru pirkumu degvielas uzpildes stacijā Pasūtītājam tiek izsniegts kases čeks. 

7. 
Pārskata un rēķina par saņemto 

degvielu un pakalpojumiem 

saņemšanas kārtība. 

Pretendents iesniedz Pasūtītājam rēķinu un 

pārskatu par saņemto degvielu ar katru kredītkarti 

vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. 

(piektajam) datumam, kuru Pasūtītājs apmaksā 

5(piecu) darba dienu laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

31.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Atklātam konkursam „Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 

vajadzībām” ID Nr. PNP 2018/1 

 

2.daļa: Degvielas iegāde pārējā Latvijas teritorijā. 

 

Nr.p.k. 
Preces raksturojums, 

prasības pretendentiem 

Plānotais daudzums litros 

1. 
Degvielas marka  

1.1. Bezsvina benzīns A-95 4 200 

1.2.  Dīzeļdegviela 36 000 

   

   

2.  Degvielas uzpildes staciju izvietojums:  

2.1. Rīgā  Vismaz sešas 

2.2. Liepājā Vismaz divas 

2.3. Kuldīgā Vismaz viena 

2.4. Ventspilī Vismaz viena 

2.5. Saldū Vismaz viena 

2.6. Tukumā Vismaz viena 

2.7. Jelgavā Vismaz viena 

2.8. Talsos Vismaz viena 

2.9. Dobelē Vismaz viena 

3. Iegādes laiks Darbības nepārtrauktība visu diennakti 7 dienas 

nedēļā ar iespēju izmantot visus pakalpojumus. 

4. Jānodrošina iespēja norēķināties par degvielu, izmantojot Pretendenta izsniegtās 

kredītkartes arī valstīs: 

4.1. Lietuvā 

4.2. Igaunijā 

4.3. Polijā 

4.4. Vācijā 

4.5. Dānijā 

4.6. Zviedrijā 

4.7. Krievijā 

5. 

 

5.1. 

 

Degvielas kvalitāte: 

 

Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā 

standarta statusā adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo 

standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo dokumentu prasībām. 
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5.2. 

 

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 

Laika posmā no decembra sākuma līdz februāra beigām ir jābūt pieejamai 2. 

arktiskās klases dīzeļdegvielai ar sabiezēšanas temperatūru ne augstāku kā -22C0, 

un filtrēšanas temperatūru ne augstāku kā -32C0. 

Nekvalitatīvas degvielas piegādes gadījumā, ja rezultātā pasūtītāja autotransportam 

ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, izpildītājs 

atlīdzina pasūtītājam zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos ir izdarīti grozījumi 

attiecībā uz degvielas kvalitāti, pretendents nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši 

jaunajām prasībām, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamām izmaiņām. 

6. Bezmaksas papildpakalpojumi. 

6.1. Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu spiediena korekcijai. 

6.2. Brīvi pieejama ūdens ieguves vieta ar logu tīrīšanai nepieciešamo inventāru (trauks 

ūdenim un birste logu tīrīšanai). 

6.3. Videonovērošana (ne mazāk kā ar divu mēnešu arhīvu). 

7. Kredītkaršu lietošana un norēķinu kārtība. 

7.1. Bezskaidras naudas norēķins ar degvielas uzpildes kartēm – kredītkartēm. 

7.2. Pretendents kredītkartes izgatavo bez maksas 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja 

rakstveida pieteikuma saņemšanas. 

7.3. Par katru pirkumu degvielas uzpildes stacijā Pasūtītājam tiek izsniegts kases čeks. 

 

8. 
Pārskata un rēķina par saņemto 

degvielu un pakalpojumiem 

saņemšanas kārtība. 

Pretendents iesniedz Pasūtītājam rēķinu un 

pārskatu par saņemto degvielu ar katru kredītkarti 

vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. 

(piektajam) datumam, kuru Pasūtītājs apmaksā 

5(piecu) darba dienu laikā. 
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4.pielikums 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
1.daļa: Degvielas iegāde Pāvilostas pilsētā vai ne tālāk kā 25 km attālumā no Pāvilostas 

pilsētas. 

 

Nr.p.k. Prasības Pretendenta piedāvājums  

1. 
Degvielas marka, daudzums   

1.1. Bezsvina benzīns A-95 10 000 

1.2.  Dīzeļdegviela 22 000 

2.  Degvielas uzpildes stacijas attālums no Pāvilostas 

novada pašvaldības ēkas 
(norādīt km) 

2.1. Līdz 5 km  

2.2. No 5 līdz 10 km  

2.3. No 10 līdz 15 km  

2.4. No 15 līdz 20 km  

2.5. No 20 līdz 25 km  

3. Iegādes/ darba laiks  

4. Degvielas kvalitāte:  (norādīt atbilstību 

standartu un normatīvo 

aktu prasībām) 

4.1. Bezsvina benzīns A-95  

4.2. Dīzeļdegviela  

4.3.  2. arktiskās klases dīzeļdegviela (periodā decembris-

februāris) 
 

4.4. Degvielas kvalitātes nodrošināšana atbilstoši 

jaunajām prasībām Latvijas normatīvo aktu vai 

standartu izmaiņu gadījumos, neatkarīgi no degvielas 

nosaukuma iespējamām izmaiņām. 

 

5. Bezmaksas papildpakalpojumi:  

5.1. Gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu spiediena 

korekcijai 
 

5.2. Ūdens ieguves vieta ar logu tīrīšanai nepieciešamo 

inventāru (trauku ūdenim un birsti logu tīrīšanai) 
 

5.3. Videonovērošana ar vismaz 2 mēnešu arhīvu  

6. Kredītkaršu lietošana un norēķinu kārtība:  

6.1. Bezskaidras naudas norēķins ar degvielas uzpildes 

kartēm - kredītkartēm 
 

6.2. Kases čeka izsniegšana pasūtītājam par katru 

degvielas iegādes gadījumu 
 

7. Pārskata un rēķina par saņemto degvielu 

saņemšanas kārtība 

 

Paraksts: ________________________________ 

Vārds, uzvārds: ___________________________ 

Amats: __________________________________ 
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41.pielikums 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
2.daļa: Degvielas iegāde pārējā Latvijas teritorijā. 

 

Nr.p.k. Prasības Pretendenta piedāvājums  

1. 
Degvielas marka, daudzums   

1.1. Bezsvina benzīns A-95 4 200 

1.2.  Dīzeļdegviela 36 000 

2.  Degvielas uzpildes staciju (turpmāk - 

DUS) izvietojums: 
(norādīt DUS skaitu un adresi/adreses) 

2.1. Rīgā   

2.2. Liepājā  

2.3. Kuldīgā  

2.4. Ventspilī  

2.5. Saldū  

2.6. Tukumā  

2.7. Jelgavā  

2.8. Talsos  

2.9. Dobelē  

2.10.  (citās Latvijas pilsētās) 

3. Iegādes laiks  

4. Iespēja norēķināties par degvielu, 

izmantojot Pretendenta izsniegtās 

kredītkartes valstīs:  

(norādīt DUS skaitu un adresi/adreses) 

4.1. Lietuvā  

4.2. Igaunijā  

4.3. Polijā  

4.4. Vācijā  

4.5. Dānijā  

4.6. Zviedrijā  

4.7. Krievijā  

4.8. Baltkrievijā  

4.9.  (citās Eiropas valstīs) 

5. Degvielas kvalitāte:  (norādīt atbilstību standartu un 

normatīvo aktu prasībām) 

5.1. Bezsvina benzīns A-95  

5.2. Dīzeļdegviela  

5.3.  2. arktiskās klases dīzeļdegviela (periodā 

decembris-februāris) 
 

5.4. Degvielas kvalitātes nodrošināšana 

atbilstoši jaunajām prasībām Latvijas 

normatīvo aktu vai standartu izmaiņu 

gadījumos, neatkarīgi no degvielas 

nosaukuma iespējamām izmaiņām. 

 

6. Bezmaksas papildpakalpojumi:  

6.1. Gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu  
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Nr.p.k. Prasības Pretendenta piedāvājums  

spiediena korekcijai 

6.2. Ūdens ieguves vieta ar logu tīrīšanai 

nepieciešamo inventāru (trauku ūdenim 

un birsti logu tīrīšanai) 

 

6.3. Videonovērošana ar vismaz 2 mēnešu 

arhīvu 
 

7. Kredītkaršu lietošana un norēķinu 

kārtība: 
 

7.1. Bezskaidras naudas norēķins ar 

degvielas uzpildes kartēm - kredītkartēm 
 

7.2. Bezmaksas kredītkaršu izgatavošana 10 

dienu laikā pēc pasūtītāja rakstveida 

pieteikuma saņemšanas 

 

7.3. Kases čeka izsniegšana pasūtītājam par 

katru degvielas iegādes gadījumu 
 

8. Pārskata un rēķina par saņemto 

degvielu saņemšanas kārtība 

 

 

 

Paraksts: ________________________________ 

Vārds, uzvārds: ___________________________ 

Amats: __________________________________ 
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5. pielikums 

Projekts 

PIEGĀDES LĪGUMS  

PAR DEGVIELAS IEGĀDI 

 

Pāvilostā 2018.gada     ____ 

  Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000059438, juridiskā adrese Dzintaru iela 73, 

Pāvilosta, LV-3466, domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kura darbojas saskaņā ar Pāvilostas 

novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - PIRCĒJS, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, 

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese <adrese>, tās <pilnvarotās personas amats, 

vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk -  

PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Līdzējiem, 

pamatojoties uz pircēja rīkotā atklātā konkursa „Degvielas piegāde Pāvilostas novada pašvaldības 

vajadzībām “ Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2016/27, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, 

rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk degvielu (turpmāk tekstā – Degviela) Pāvilostas novada 

pašvaldības vajadzībām:  

1.1.1. Bezsvina benzīnu A-95 ar kopējo iegādes apjomu gadā ……litri; 

1.1.2. Dīzeļdegvielu ar kopējo iegādes apjomu gadā ….. litri. 

1.2. Līguma darbības laikā PIRCĒJA plānotā iepirkuma apjomi var mainīsies, tie tiks precizēti 

līguma izpildes laikā. 

1.3. PĀRDEVĒJS nodrošina iespēju iegādāties degvielu jebkurā PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes 

stacijā, kā arī nodrošina pārējās Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) un Tehniskajā piedāvājumā 

(4.pielikums) iekļautās iespējas saņemt papildpakalpojumus. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

          Iepirkuma cena ir noteikta saskaņā ar atklātā konkursa „Degvielas piegāde Pāvilostas novada 

pašvaldības vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. PNP-2018/1 rezultātiem: 

2.1. Degvielas cena par Degvielas litru, kā arī plānotajam iepirkuma apjomam, ir noteikta 

PĀRDEVĒJA konkursam iesniegtajā Finanšu piedāvājumā (2.pielikums). Tā ir: 

2.1.1. Bezsvina benzīns A-95, cena par 1 litru ir EUR _________ 

(_________________________), kopējā cena gadā ir EUR ___________________; 

Dīzeļdegviela, cena par 1 litru ir EUR _________ (_________________________), kopējā 

cena gadā ir EUR ___________________ (_________________________);. 

2.2. Cenā ir iekļauti visi izdevumi un nodokļi, kas ir saistoši PĀRDEVĒJAM, tai skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis. 

2.3. PĀRDEVĒJS sniedz PIRCĒJAM pastāvīgās cenu atlaides -  ____ EUR/l benzīnam, ____EUR/l 

dīzeļdegvielai, kas ir iekļauti Degvielas cenā. Līguma darbības laikā PĀRDEVĒJS apņemas 

pārdot PIRCĒJAM Degvielu, ievērojot minētās atlaides no viena litra mazumtirdzniecības cenas 

degvielas pirkšanas brīdī degvielas uzpildes stacijā. 

2.4. Degvielas cena Līguma darbības laikā var tikt grozīta tikai šādos gadījumos un kārtībā: 

2.4.1. ja mainās akcīzes nodokļa likme – proporcionāli akcīzes nodokļa izmaiņām; 

2.4.2. ja esošajā degvielas tirgū degvielas cena ir mainījusies inflācijas vai citu ārējo, no 

PĀRDEVĒJA neatkarīgu, apstākļu dēļ. 

2.5. Šajā līgumā paredzētie maksājumi izpildāmi euro.  

3. Degvielas kvalitāte 

3.1. PĀRDEVĒJS nodrošina Degvielas atbilstību visām normatīvajos aktos paredzētajām 

nepieciešamajām kvalitātes prasībām, tai skaitā tehniskajā specifikācijā minētām prasībām. Ja 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz 
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degvielas kvalitāti, PĀRDEVĒJS nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši jaunajām prasībām, 

neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamām izmaiņām. 

3.2. Gadījumā, kad tikusi piegādāta nekvalitatīva Degviela, kā rezultātā PIRCĒJAM ir radušies 

zaudējumi, Līdzēji sastāda aktu, veic atbilstošu ekspertīzi un vienojas par zaudējumu atlīdzību, 

nosakot, ka PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM visus zaudējumus, kas šajā sakarā ir radušies 

(transporta līdzekļu remonts, detaļu nomaiņa, ekspertīzes izdevumi u.c.) 10 (desmit) dienu laikā 

pēc PIRCĒJA pretenzijas un to pamatojošo dokumentu saņemšanas un akta sastādīšanas. 

 

4. Degvielas iegādes kārtība 

4.1. PĀRDEVĒJS piegādā Degvielu Tehniskajā piedāvājumā (3`.pielikums) norādītajās degvielas 

uzpildes stacijās un nodrošina PIRCĒJAM tās saņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. PIRCĒJS saņem Degvielu, izmantojot PĀRDEVĒJA izsniegtās kredītkartes Degvielas saņēmējs 

ir PIRCĒJA pilnvarotās personas, t.i. Pircēja darbinieki, kuru rīcībā ir nodotas PĀRDEVĒJA 

kredītkartes. 

5. Norēķinu kārtība un kredītkaršu lietošana 

5.1. PIRCĒJS par Degvielu maksā, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar degvielas uzpildes kartēm 

- kredītkartēm; citus tehniskajā piedāvājumā minētos pakalpojumus PIRCĒJS arī apmaksā ar 

minētām kredītkartēm.  

5.2. PĀRDEVĒJS apņemas izgatavot kredītkartes bez maksas ___ (______) dienu laikā pēc 

pasūtītāja rakstveida pieteikuma saņemšanas; 

5.3. Par katru Degvielas saņemšanas gadījumu degvielas uzpildes stacijā pasūtītājam tiek izsniegta 

izdruka – čeks par veikto operāciju, kurā ir norādīts saņemtās Degvielas veids, daudzums, cena 

un apmaksas summa.  

5.4. Norēķinu periods ir viens mēnesis. PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM rēķinu un pārskatu par 

saņemto degvielu un izmantotajiem papildpakalpojumiem vienu reizi mēnesī līdz nākamā 

mēneša __(_____) datumam, kurā ir norādītas visas ar kredītkartēm veiktās operācijas, saņemtās 

Degvielas vai cita pakalpojuma veids, daudzums, cena un apmaksas summa. 

5.5. PIRCĒJS rēķinus apmaksā vienu reizi mēnesī 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un ikmēneša 

pārskata saņemšanas par saņemto degvielu un pakalpojumiem. 

6. Līguma termiņš 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā vienu gadu, no 2018.gada ___līdz 

2019.gada ___. 

7. Līdzēju saistības un atbildība 

7.1. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Līdzēji izskata ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.  

7.2. Ja PĀRDEVĒJA vainas dēļ netiek ievēroti līguma nosacījumi, PIRCĒJS ir tiesīgs prasīt 

līgumsodu 1(viena) procenta apmērā no mēneša līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no līgumcenas. 

7.3. Ja PIRCĒJS neievēro rēķina apmaksas termiņus, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs prasīt līgumsodu 

1(viena) procenta apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

par 10% no līgumcenas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līgumsaistību izpildes. 

7.5. Līdzēji ir atbildīgi par visu līgumsaistību izpildi, līgumsaistību nepildīšana ir pamats šī līguma 

darbības izbeigšanai pirms termiņa. 

7.6. Līgumā paredzēto saistību neizpildes gadījumā, ja otram Līdzējam radušies finansiāli zaudējumi, 

cietušais Līdzējs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 

7.7. Līdzēji atbild par šā līguma izpildi atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.  

7.8. Strīdi un domstarpības tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt 

vienošanos, jautājums tiek risināts tiesā. 

7.9. Jebkura strīda vai domstarpību gadījumā šī Līguma darbības laikā par noteicošo tiek uzskatīts 

PĀRDEVĒJA iesniegtais piedāvājums atklātajam konkursam “Degvielas iegāde”. 

7.10. PĀRDEVĒJS ir informēts, ka PIRCĒJS ir ieviesis un darbojas saskaņā ar  kvalitātes 

pārvaldības sistēmas (ISO standarts 9001:2008) un vides pārvaldības sistēmas (ISO standarts 

14001:2004) nosacījumiem, kas saistīti ar līguma izpildi. 
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8. Nepārvarama vara 

8.1.  Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā. 

8.2.  Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 

otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa 

Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 

kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un 

to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību 

izpildes. 

8.3.  Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš 

tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma darbības 

izbeigšanu. 

 

9. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana 

9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas 

vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

9.2.  PIRCĒJS var lauzt šo Līgumu nekavējoties, par to rakstiski paziņojot PĀRDEVĒJAM, ja:  

9.2.1.  PIRCĒJU neapmierina Degvielas kvalitāte, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem, standartiem 

un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

9.2.2. PĀRDEVĒJS nepilda citus atklātajam konkursam “Degvielas piegāde Pāvilostas novada 

pašvaldības vajadzībām ” iesniegtajā piedāvājumā iekļautos nosacījumus; 

9.2.3. PĀRDEVĒJS ir kļuvis maksātnespējīgs, attiecībā pret viņu ir uzsākta bankrota procedūra vai tā 

darbība  tiek  izbeigta  vai  pārtraukta, vai  PIRCĒJAM  rodas  pamatotas  šaubas  par  

PĀRDEVĒJA spēju  turpmāk  pildīt  šo  Līgumu. 

9.3. PĀRDEVĒJAM ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja PIRCĒJS aizkavē maksājumus vairāk kā divus 

mēnešus pēc kārtas, izņemot gadījumus, ja maksājumi aizkavēti no PIRCĒJA neatkarīgu iemeslu 

dēļ. 

 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas 

tiesā. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Šis līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu 

tiesības un pienākumus. 

11.2. Šis Līgums ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

11.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no Iepirkuma prasībām, 

piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.4. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 

līguma noteikumu tulkošanu. 

11.5. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas amats, vārds, 

uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, mobilais tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta 

adrese>. 

11.6. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas amats, 

vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, mobilais tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta 

adrese>. 

11.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.  

11.8. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to  paziņot 

otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 
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11.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>) lapām, ar 

vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.  

Pielikumā:  

1. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits>  lapām; 

2. Tehniskais piedāvājums uz lapām; 

3. Tehniskā specifikācija uz <lapu skaits> lapām. 

12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pasūtītājs: 

 

Izpildītājs: 

Pāvilostas novada pašvaldība  

Dzintaru iela 73, Pāvilosta,  

Pāvilostas novads, LV 3466 

 

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438  

Norēķinu konts Nr. LV32HABA0001402037066  

A/S Swedbanka  

Bankas kods: HABALV22  

 

Priekšsēdētājs:                    

 Uldis Kristapsons           

 

Z.v. 

 

 

 

 

 

 

  

 


