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1.1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma identifikācijas numurs: CKTC 2016/10
Pasūtītājs:
Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101
Reģistrācijas Nr. 90001677262
AS “SEB Banka”, konta Nr. LV18 UNLA0050003861709
Tālrunis 64121772, 64127761
Fakss 64121772
Kontaktpersonas: par tehnisko specifikāciju – Bruno Alksnis, Saimnieciskās nodaļas
vadītājs (bruno.alksnis@cesis.lv), par nolikumu – Andris Jēkabsons, jurists
(andris.jekabsons@cesis.lv).
1.3. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” vajadzībām. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais priekšmets: 09130000-9.
Degvielas elektroniskās norēķinu kredītkartes (ar magnētisko celiņu vai ar čipu) vismaz 3
gab. (kredītkaršu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties).
Plānotais iepirkuma apjoms: benzīns ar oktānskaitli ne zemāku par 95 - aptuveni 9000 litri
un dīzeļdegviela aptuveni 6000 litri (turpmāk tekstā – Prece) 36 (trīsdesmit seši) mēnešu
periodā.
1.4. Iepirkuma metode: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu (turpmāk
tekstā – Iepirkums).
1.5. Līguma izpildes vieta: Preces iegāde paredzēta 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī Cēsīs
u.c. Latvijas Republikas pilsētās, kā arī Lietuvas un Igaunijas teritorijā.
1.6. Līguma darbības termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas.
1.7. Piedāvājuma izvēles metode: piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.8. Par pretendentu var būt: jebkura Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrēta tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kurai ir Latvijas Republikā spēkā esoša
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdota licence par tiesībām nodarboties ar
degvielas tirdzniecību un kura atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
1.9. Informācija par Iepirkuma dokumentiem, saziņa:
1.9.1. Visi ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkumu nolikumu, (turpmāk – Nolikums), var
iepazīties bez maksas katru darba dienu no plkst. 08.00 līdz 17.00 (pārtraukums
12.00 – 13.00) pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas
laukumā 1, Cēsīs, 2.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 64127761.
1.9.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem savā mājas lapā internetā http://tourism.cesis.lv (sadaļā „par mums” –
„iepirkumi”).
1.9.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem Iepirkuma
ietvaros notiek Likumā noteiktajā kārtībā, latviešu valodā uz Nolikuma 1.2.punktā
norādīto pasta adresi vai norādīto faksu. Dokumenti, kas nosūtīti pa faksu, jānosūta
Pasūtītājam arī pa pastu. Saziņas dokumentā jāietver Iepirkuma nosaukums un
iepirkuma identifikācijas numurs.
1.10. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2016.gada 5.decembrim plkst.15.00
pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs,
2.stāvā personīgi vai pa pastu ar norādi „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”, iepirkuma
identifikācijas Nr. CKTC 2016/10. Neatvērt līdz 2016.gada 5.decembrim plkst.16.00”.
Piedāvājumi, kas tiks iesniegti vai saņemti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks
pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti vai nodoti atpakaļ.
1.1.
1.2.
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2. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA
Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumu.
Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kuri
iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos
variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības Iepirkumā.
Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no
Iepirkuma rezultātiem.
Dokumenti un dokumentu kopijas jānoformē atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Piedāvājumu iesniedz aizlīmēta un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras
norāda :
 Pasūtītāja nosaukumu un adresi;
 Pretendenta nosaukumu un adresi;
 atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”, iepirkuma
identifikācijas Nr. CKTC 2016/10. Neatvērt līdz 2016.gada 5.decembrim plkst.16.00”.
Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti (nelietot iesējumu ar spirāli). Katalogi,
bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, uz tiem jābūt Pretendenta nosaukumam.
Auklu gala sējuma vietas pārlīmē un norāda kopējo lappušu skaitu, kā arī apstiprina ar
Pretendenta pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu un amatu. Lapas
numurē, un tās atbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura rādītājam.
Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā.
Dokumentu oriģināliem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta
apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks
ņemti dokumenti latviešu valodā.
Pretendenta pieteikums un apliecinājumi jāparaksta personai (-ām) ar pārstāvības tiesībām
vai tās (to) pilnvarotajai (-ām) personai (-ām). Ja iepriekš minētos dokumentus paraksta
pilnvarotā (-ās) persona (-as), tam jāpievieno pilnvara (oriģināls), kas apliecina šīs (šo)
personas (-u) tiesības parakstīt šos dokumentus pretendenta vārdā.
Ja dokumenti nebūs sagatavoti atbilstoši Nolikuma un normatīvo aktu prasībām,
piedāvājums var tikt uzskatīts kā neatbilstošs un noraidīts, un pretendents izslēgts no
turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Nr.
p.k.
3.1.

Prasības pretendentiem

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents (komersants) ir reģistrēts
komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība un Pasūtītājs ir pieņēmis
lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar
konkrēto personu apvienību, tai jābūt
reģistrētai
komercreģistrā
(vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai.

Uzņēmumu
reģistra
vai
līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes izdota
pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības
kopija.
Ārvalstu pretendentam (komersantam) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai citu
līdzvērtīgu dokumentu.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,
tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja
apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa
uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai
ekvivalentā iestādē ārvalstīs) ne vēlāk kā 10
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dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko
iepirkumu regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt
iepirkuma līgumu.
Pasūtītājs veic pārbaudi atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta 7.daļā noteiktajam
iegūst informāciju no: uzņēmumu reģistra,
Valsts ieņēmuma dienesta un par ārvalstīs
reģistrētu pretentdentu atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta 7.daļas 2.punktā
noteiktajam.
Licences kopija, kas apliecina Pretendenta
tiesības
nodarboties
ar
degvielas
mazumtirdzniecību
Latvijas
Republikas
teritorijā, Lietuvā un Igaunijā.
Pretendenta pieredzes degvielas piegādē
saraksts, kurā norādīts Pasūtītāja nosaukums,
degvielas daudzums litros gada laikā, iegādes
laiks (4.pielikums)

3.2.

Uz Pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likumā 8.2.pantā minētie
pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.3.

Pretendentam atbilstoši normatīvo
aktu prasībām ir tiesības tirgot benzīnu
un dīzeļdegvielu Latvijas Republikā,
Lietuvā un Igaunijā.
Pretendents pēdējo triju gadu laikā ir
izpildījis vismaz trīs valsts vai
pašvaldības iestāžu līgumus, kurā
pārdoti vismaz 80% degvielas no
iepirkuma tehniskajā specifikācijā
paredzētā kopējā degvielas daudzuma.
Personu grupas, pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības dalībniekiem jāiesniedz:
1) starp to noslēgtā sabiedrības līguma kopija;
2) piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem
dalībniekiem;
3) noslēgtajā sabiedrības līgumā, ir ietverts nosacījums, ka visi dalībnieki ir
solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
4) viens no dalībniekiem ir jāieceļ par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota
uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku
vārdā un to vietā.

3.4.

3.5.

4.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumam pievienoto finanšu piedāvājuma
formu (3.pielikums) un tehniskajām specifikācijām (2.pielikums).
4.2. Degvielas cena nosakāma kā vidējā mazumtirdzniecības cena Cēsu DUS (fiksēta uz plkst.
9.00) trīs dienas pēc kārtas no 2016.gada 23.novembra līdz 2016.gada 25.novembrim
(ieskaitot). Vidējās cenas aprēķināšana: Cv=(C1+C2+C3) : 3, kur
Cv- vidējā degvielas cena 3 dienu periodā,
C1,C2 un C3- attiecīgās dienas cena (bez PVN).
4.3. Ja minētajā datumā attiecīgajā degvielas uzpildes stacijā degvielas mazumtirdzniecības cena
(bez atlaides) ir mainījusies vai Cēsīs ir vairākas degvielas uzpildes stacijas ar atšķirīgu
degvielas cenu, pretendents norāda tās dienas augstāko cenu bez PVN.
4.4. Degvielas cena kalpo tikai kā piedāvājuma izvēles kritērijs, lai nodrošinātu vienādus
nosacījumus visiem pretendentiem. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pasūtītājs no
Piegādātāja degvielu iepirks par mazumtirdzniecības cenu, kas attiecīgajā dienā ir spēkā,
piemērojot Pretendenta piedāvājumā norādīto pastāvīgo atlaidi.
4.5. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā atlaide (eiro) no degvielas
mazumtirdzniecības cenas paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.
4.6. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, jābūt iekļautām
veiktajos aprēķinos (degvielas karšu izgatavošana u.c.). Papildus izmaksas, kas nav iekļautas
un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.
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5.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

5.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumam pievienotajām tehniskajām
specifikācijām (2.pielikums), ietverot šādus dokumentus:
5.1.1. Dokumenti, kas apliecina piedāvātās degvielas atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām;
5.1.2. Brīvas formas Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents piedāvā norēķiniem par
preci izmantot degvielas elektroniskās norēķinu kredītkartes, kas aizsargātas ar PIN
kodu, ar magnētisko celiņu vai ar čipu, ar kurām var norēķināties par degvielu
Pretendenta DUS maksāšanas terminālos un kas nodrošina rēķinu uzskaiti
elektroniskā sistēmā;
5.1.3. Informācija par veidu un kārtību, kādā tiks izsniegtas degvielas kredītkartes un kādā
tiks veikta saņemtās degvielas uzskaite, salīdzināšana un apmaksa;
5.1.4. Degvielas uzpildes staciju saraksts ar to adresēm.
6. PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA
6.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
6.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst
Noteikumos noteiktajām prasībām;
6.1.2. Pretendents nav iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošus Pretendenta
kvalifikācijas dokumentus vai tas neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;
6.1.3. Piedāvājumā ietvertais Finanšu - Tehniskais piedāvājums neatbilst Noteikumos
noteiktajām prasībām;
6.1.4. Piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par Pretendentu vai apakšuzņēmēju.
6.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām var tikt
noraidīti, ja to neatbilstība Noteikumos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska
7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA
7.1. Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas iesniegti šajos Noteikumos paredzētajā
termiņā un kārtībā.
7.2. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Lai pārliecinātos, vai Pretendenta piedāvājums atbilst Noteikumos noteiktajām
piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija veiks Noteikumu 2.punktā
noteikto prasību pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to
Pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Noteikumos noteiktajām piedāvājuma
noformēšanas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem, t.i., ja tiks konstatēta tāda
piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām, kas var ietekmēt turpmāko lēmumu
pieņemšanu attiecībā uz Pretendentu (piedāvājums nav parakstīts, piedāvājumam trūkst
dokumentu, dokumenti nav atbilstoši iesieti un to lapas ir iespējams atdalīt u.c.).
7.3. 2. posms – Pretendentu atlase
Lai pārliecinātos, vai pretendents un tā iesaistītie apakšuzņēmēji atbilst Noteikumos
noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, iepirkumu komisija veiks Noteikumu 6.
un 7.sadaļā noteikto prasību un dokumentu pārbaudi. Iepirkumu komisija bez tālākas
izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Noteikumos
noteiktajām Pretendentiem un to iesaistītajiem apakšuzņēmējiem prasībām, būs atzinusi
par neatbilstošiem.
7.4. 3. posms – Finanšu - Tehniskā piedāvājuma pārbaude
Lai pārliecinātos, vai Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai,
Iepirkuma komisija veiks Finanšu - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Noteikumu
Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija bez tālākas
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izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Noteikumos
noteiktajām prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem.
Vērtējot Finanšu - Tehnisko piedāvājumu, Iepirkumu komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā
nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks
pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu
labojumiem Pasūtītājs informēs Pretendentu.
Lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs
var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu
cenas pazeminājumam. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu,
Iepirkuma komisija to izslēgs no turpmākās dalības iepirkuma procedūras.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis
Noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu, un kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
8.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu, slēdz
iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.
8.3. Iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiek slēgts, ņemot vērā pretendenta
piedāvājumā norādīto cenu.
9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents
papildina vai precizē dokumentus, kas iesniegti komisijai.
9.2. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā.
9.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
9.4. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir
nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem.
9.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
9.6. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu
likumu, šo Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.7. Pēc ieinteresēto piegādātāju rakstiska pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par Nolikumu.
9.8. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
9.9. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
9.10. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu
likumu, šo Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma
noteiktajā kārtībā.
10.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
10.3. Citas Pretendenta tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Publisko iepirkumu
likumu, šo Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
10.4. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
10.5. Sniegt patiesu informāciju.
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10.6. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas
nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un pretendenta izvēlei.
10.7. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
neatkarīgi no konkursa rezultāta;
10.8. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.

PIELIKUMI

11.1. Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
11.1.1. 1.pielikums- Pretendenta pieteikums;
11.1.2. 2.pielikums- Tehniskā specifikācija;
11.1.3. 3.pielikums- Finanšu piedāvājums;
11.1.4. 4.pielikums- Pretendenta pieredze degvielas mazumtirdzniecībā;
11.1.5. 5.pielikums- Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Andris Jēkabsons
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1.pielikums
PIETEIKUMS
iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu
„Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas numurs – CKTC 2016/10)
PRETENDENTS, ___________________________________________________________
(nosaukums)
___________________________________, ______________________________________,
(vienotais reģ. Nr. )
(juridiskā adrese)
kuru pārstāv ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(pārstāvja/pilnvarotās personas amats un vārds un uzvārds, pilnvarojuma pamats)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties iepirkumā „Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – CKTC 2016/10) un piedāvā
veikt iepirkuma priekšmetā minēto preču piegādi saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma un tā
sastāvā esošā Piegādes līguma noteikumiem, par kopējo Līguma cenu:
EUR bez
PVN
(summa ar
cipariem un
vārdiem)

Iepirkuma priekšmets

PVN 21%
(summa ar
cipariem un
vārdiem)

EUR, t.sk.,
PVN 21%
(summa ar
cipariem un
vārdiem)

Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām”
1) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>”, iepirkuma identifikācijas
Nr. ___ nolikumu, t.sk., līgumu un tehnisko specifikāciju, piekrīt šajos dokumentos
izvirzītajām prasībām, un tam šajā sakarā nav nekādu pretenziju;
2) apņemas ievērot iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>”, iepirkuma identifikācijas Nr. ___
nolikuma prasības;
3) apņemas parakstīt iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>”, iepirkuma identifikācijas ___
nolikuma sastāvā esošo līgumu nolikumam pievienotajā redakcijā, ja iepirkuma komisija
pieņem lēmumu piešķirt tam tiesības slēgt konkrēto līgumu;
4) apliecina, ka ir sniegta patiesa informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai;
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
1. Pretendenta nosaukums:
2. Adrese (juridiskā adrese un biroja adrese):
3. Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
4. Tālruņa Nr.:
5. Faksa Nr.:
6. E - mail:
7. Nodarbināto skaits:
8. Pretendenta darbības sfēra (īss apraksts)
9. Finanšu rekvizīti:
Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skaitā
8

pilsēta, valsts, pasta indekss:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatām par ierobežotas pieejamības informāciju
atrodas pretendenta piedāvājuma ______________ lpp.
Pārstāvja/ pilnvarotās personas
Vārds, uzvārds: ______________________________________________________
Ieņemamais amats: ___________________________________________________
Paraksts: ___________________________________________________________
2016.gada ____________________ z.v.
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2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.

2.

3.

Degvielas kvalitātes prasības:
Piedāvātās degvielas kvalitātei jāatbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.332
„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un citām spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām un noteiktajiem standartiem.
Degvielas iegādes prognozētie apjomi pa degvielas veidiem:
Benzīns ar oktānskaitli ne zemāku par 95 aptuveni 9000 (deviņi tūkstoši) litri un
dīzeļdegvielu aptuveni 6000 (seši tūkstoši) litri 36 mēnešu periodā.
Degvielas iegādes nosacījumi:
a.
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas iegādes pieejamību visās
Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā – DUS) ar vienādiem
saņemšanas un norēķināšanās nosacījumiem 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā,
vismaz 3 lietotājiem.
b.
Degviela tiek izsniegta mazumtirdzniecībā Pretendenta DUS, norēķinus veicot
bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas (bezmaksas)
degvielas iegādes norēķinu degvielas kredītkartes. Samaksa par degvielu tiek veikta ar
pēcapmaksu saskaņā ar Pretendenta iesniegto rēķinu un ikmēneša pārskatu par visām
veiktajām operācijām un saņemtās degvielas daudzumu.
c.
Pretendents nodrošina iespēju visu diennakti uzpildīt degvielu DUS Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas Republikas teritorijā. Latvijas Republikas teritorijā jāatrodas vismaz
piecām degvielas uzpildes stacijām (tai skaitā viena Cēsu pilsētas teritorijā un viena Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā). Tuvākā DUS nedrīkst atrasties tālāk kā 4
kilometrus no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kutūras un Tūrisma centrs” biroja
atrašanās vietas – Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.
d.
DUS teritorijā jābūt pieejamiem šādiem pakalpojumiem: „gaiss”, „ūdens”, „auto
piederumi”, „auto mazgāšana”.
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3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Degvielas veids
1

Kopējais
Degvielas cena Cēsu DUS
plānotais
Mērvienība
daudzums
23.10.2016. 24.10.2016. 26.10.2016
(L)
2

3

Benzīns ar
oktānskaitli 95

litri

9000

Dīzeļdegviela

litri

6000

4

5

6

Vidējā cena
Cēsu DUS
(par 1 L)
7=(4+5+6)/3

Pastāvīgās atlaides
apmērs, EUR
(par 1 L)
8

Kopā par visu apjomu , EUR
PVN 21% visam apjomam
Pavisam, EUR

11

Piedāvājuma
cena, EUR
(par 1 L)
9=(3*7)-8

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.punktu „Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – CKTC 2016/10)
________________________________________________________________________________________________

4.pielikums
PRETENDENTA PIEREDZE
DEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBĀ
Pasūtītāja nosaukums,
adrese

Iegādātās degvielas daudzums
litros

Pretendenta nosaukums: _____________________________________
Pretendenta vai pilnvarotās
Personas vārds, uzvārds, amats: _______________________________
Personas paraksts:

__________________________________
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Piegādes laiks no___
līdz____
(gads/mēnesis)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.punktu „Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – CKTC 2016/10)
________________________________________________________________________________________________

5.pielikums
Līguma projekts
PIEGĀDES LĪGUMS
Cēsis, Cēsu novads

2016.gada ____.__________

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, reģistrācijas Nr.90001677262,
juridiskā adrese Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – PIRCĒJS, kuras vārdā saskaņā
ar nolikumu rīkojas direktors J.Markovs, un
<nosaukums>, reģ.Nr. <numurs>, juridiskā adrese <adrese>, turpmāk tekstā –
PĀRDEVĒJS, kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds,
uzvārds>,
turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs,
pamatojoties uz iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.punktu „Degvielas
iegāde pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām” (iepirkuma
identifikācijas Nr. CKTC 2016/10), turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem,
noslēdz šādu Piegādes līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets un termiņš
1.1. PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM aptuveni 9000 (deviņi tūkstoši) litrus
benzīna ar oktānskaitli ne zemāku par 95 un dīzeļdegvielu aptuveni 6000 (seši tūkstoši) litrus,
turpmāk tekstā - degviela, saskaņā ar šo Līgumu un tajā noteikto termiņu un apjomu, Finanšu
piedāvājumu (1.pielikums), Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), iepirkuma nolikumu un
PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu konkursā.
1.2. Degvielas iegāde notiek pa daļām PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās, izmantojot
Pārdevēja izsniegtās degvielas norēķinu kredītkartes atbilstoši iepirkuma Tehniskajai
specifikācijai (turpmāk tekstā – degvielas kredītkartes). PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PIRCĒJS
var iegādāties degvielu visās PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās, turpmāk tekstā –
DUS, katru dienu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, izmantojot degvielas kredītkartes.
1.3. Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Degvielas
piegāde tiek veikta no Līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada ___.______________, vai
līdz brīdim, kad sasniegts Līguma 1.1.punktā minētais degvielas apjoms, vai noteiktā
Līgumcena (bez PVN) - atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
2. Līguma izpildes kārtība
2.1. PIRCĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, elektroniskā
veidā paziņo PĀRDEVĒJAM nepieciešamo degvielas kredītkaršu skaitu un karšu lietotājus.
Šā Līguma punkta izpildē PIRCĒJU pilnvarots pārstāvēt _____________, tālr._________, epasts _________, PĀRDEVĒJU – _____ (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts).
2.2. Līdzēji vienojas, ka Degvielas karšu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties.
2.3. PĀRDEVĒJS 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc karšu informācijas saņemšanas bez maksas
izsniedz PIRCĒJA pārstāvim degvielas kredītkartes, to PIN kodus un degvielas kredītkaršu
lietošanas noteikumus.
2.4. PĀRDEVĒJS pēc PIRCĒJA rakstiska iesnieguma par papildu degvielas kredītkartes
izsniegšanu 5 (piecu) darba dienu laikā bez papildu samaksas izgatavo to un nogādā līdz
PIRCĒJA pārstāvim.
2.5. Gadījumā, ja tiek konstatēta bojāta degvielas kredītkarte, PĀRDEVĒJS to apmaina pret
nebojātu 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma un bojātās degvielas kredītkartes
iesniegšanas dienas Pārdevējam.
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Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.punktu „Degvielas iegāde pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – CKTC 2016/10)
________________________________________________________________________________________________

2.6. PĀRDEVĒJS nodrošina rēķinu uzskaiti elektroniskā sistēmā, kurā redzamas tekošā un
iepriekšējo mēnešu veiktās operācijas pa dienām (degvielas kredītkartes nr., lietotājs, uzpildītā
degviela, cena u.c.).
2.7. PĀRDEVĒJS nodrošina PIRCĒJU 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas ar elektroniskās sistēmas lietotāja autorizācijas rīkiem.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3. Degvielas cena
Degvielas cenā ietilpst degvielas piegādes izmaksas līdz PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes
stacijām visā Latvijas Republikas teritorijā, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas
un citas izmaksas.
PĀRDEVĒJS pārdod degvielu par mazumtirdzniecības cenu, kas uz piedāvājuma
iesniegšanas piegādes brīdī ir par _________ EUR (bez PVN) zemāka par Pārdevēja
degvielas uzpildes stacijā noteikto. Visā līguma darbības laikā degvielas piegādei piešķirtā
PĀRDEVĒJA atlaide paliek nemainīga, un tā ir EUR ______________.
Saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Finanšu piedāvājumu viena litra benzīna cena ir EUR
________ bez PVN 21%, bet dīzeļdegvielas viena litra cena ir EUR ______ bez PVN 21%.
Līgumcena tiek noteikta, reizinot viena litra degvielas cenu saskaņā ar konkursā iesniegto
piedāvājumu ar kopējo degvielas daudzumu litros un atņemot PĀRDEVĒJA piedāvāto atlaidi
degvielas piegādei.
Līgumcena ir EUR ________(________________) + PVN 21% EUR _____
(_____________), kas pavisam kopā ir EUR _________ (_______________), turpmāk Kopējā līgumcena.

4. Degvielas kvalitāte
4.1. PĀRDEVĒJAM jānodrošina, ka visā šī līguma darbības laikā degvielas kvalitāti apliecina
degvielas ražotāju un izplatītāju derīgi un atbilstoši sertifikāti, kuri atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
4.2. PĀRDEVĒJS nodrošina degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un atbilstības
sertifikātiem un citiem Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos noteiktiem
normatīviem un pēc PIRCĒJA pieprasījuma iesniedz Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā
noformētu degvielas atbilstības sertifikātu kopijas.
4.3. Pretenzijas par degvielas kvalitāti PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM rakstveidā 5 (piecu)
darba dienu laikā no degvielas iegādes brīža:
4.3.1. šajā gadījumā PIRCĒJS par saviem līdzekļiem veic degvielas ekspertīzi, paraugu
ņemot no attiecīgās DUS degvielas tvertnes;
4.3.2. gadījumā, ja neatkarīgs eksperts savā slēdzienā dod atzinumu, ka degvielas paraugs
neatbilst kvalitātes sertifikātam, tad PĀRDEVĒJS apņemas segt visus izdevumus, kas
saistīti ar nekvalitatīvas degvielas izsniegšanu.
4.4. Ja pēc degvielas pieņemšanas šī līguma 4.3.punktā norādītajā termiņā netiek iesniegta
pretenzija, degviela tiek atzīta par pieņemtu un pasūtījums par izpildītu.
5. Norēķinu veikšanas kārtība un atbildība
5.1. PĀRDEVĒJS līdz katra mēneša 5.datumam nodrošina rēķina sagatavošanu elektroniskajā
sistēmā par iepriekšējā kalendārajā mēnesī PIRCĒJA faktiski izlietoto degvielu.
5.2. Samaksa par iepriekšējā mēnesī iegādāto degvielu tiek veikta līdz katra mēneša 30.datumam.
Samaksa uzskatāma par izpildītu ar brīdi, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu PĀRDEVĒJA
norādītajā norēķinu kontā.
5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā par piegādāto un Līguma noteikumiem atbilstošo degvielu ar
pārskaitījumu PĀRDEVĒJA bankas kontā, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA izrakstītu
rēķinu.
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5.4. Gadījumā, ja PIRCĒJS neievēro šī Līguma 5.2.punkta noteikumu maksājumu termiņu,
PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par
katru nokavēto samaksas veikšanas dienu.
5.5. Ja PĀRDEVĒJS savlaicīgi un termiņā nenodrošina PIRCĒJAM iespēju iegādāties degvielu,
PIRCĒJAM, ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no Kopējās līgumcenas par katru
nokavēto dienu.
5.6. Ja PĀRDEVĒJS nenodrošina PIRCĒJAM Līgumā paredzētajā termiņā saņemt degvielas
kredītkartes vai neizpilda Līguma 2.6. punktā un iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās
saistības, PIRCĒJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no
Kopējās līgumcenas un izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot PĀRDEVĒJAM 5(piecas)
darba dienas iepriekš.
5.7. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
6. Nepārvaramas varas apstākļi
6.1. 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, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu,
kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un
stāšanās spēkā.
6.2. Pie nepārvaramas varas apstākļiem netiek pieskaitīti traucējumi informācijas saņemšanā,
kurus ir izraisījis sakaru operators. Ja saistību izpilde nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav
iespējama ilgāk kā 30 dienas, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs prasīt neiespējamo saistību
izpildes atcelšanu, Līdzējiem vienojoties par šādas atcelšanas kārtību.
6.3. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties 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.
7. Strīdu izskatīšana un līguma izbeigšana
7.1. Ja viens no Līdzējiem pārkāpis kādu no Līguma nosacījumiem, otram Līdzējam ir tiesības
pieteikt pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Līdzējs uzskata
par pārkāptu.
7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Līdzēji
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad domstarpības
izskatāmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā pēc
PIRCĒJA teritoriālās piekritības.
7.3. Līdzējiem ir tiesības atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam vismaz
30 dienas iepriekš.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. PIRCĒJS ir tiesīgs slēgt piegādes līgumu ar citiem degvielas piegādātājiem. PIRCĒJAM nav
obligāti jāizlieto Līguma 1.1.punktā paredzētais degvielas daudzums, un PĀRDEVĒJS
apņemas šajā sakarā necelt pret PIRCĒJU nekādas materiālais vai citāda rakstura pretenzijas.
8.2. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS nozīmē pārstāvjus, kuriem ir
tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veikt ar šo Līgumu uzņemto
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saistību izpildes kontroli, organizēt starp Līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos
slēgšanu:
8.3.1. PIRCĒJA pārstāvis: ______________________,
8.3.2. PĀRDEVĒJA pārstāvis: _______________________.
8.3. Līgumu var grozīt un papildināt Līdzējiem rakstiski vienojoties, grozījumus pievieno
Līgumam un tie ir neatņemam šī Līguma sastāvdaļa.
8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie Līguma noteikumi
paliek spēkā.
8.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
9. Līdzēju rekvizīti
Pircējs

Pārdevējs

Pašvaldības aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Baznīcas laukums 1, Cēsis, LV-4101
Reģ. Nr. LV 90001677262
Banka: AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Konts LV18UNLA0050003861709

________________________
J.Markovs
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