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1. Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas 

1.1. Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

Tel.nr.:  637 25502   

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv 

1.2. Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Karima Semjonova 

Tel.nr.: 26896584, e-pasts: karima.semjonova@dobele.lv  

2.  Iepirkumu procedūra 

2.1. Iepirkums „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām” tiek 

organizēts pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 25.11.2019. Iepirkumu 

vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. 

2.2. Iepirkums tiek organizēts: 

- SIA „DOBELES ŪDENS” 22.11.2022. rīkojums Nr.88 par iepirkuma 

komisija, turpmāk tekstā – Komisija, izveidi; 

- 2022. gada 30. novembra rīkojums Nr. 93 par iepirkuma uzsākšanu.   

2.3. Iepirkuma nosaukums „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS”   vajadzībām”, 

identifikācijas numurs: DŪ 2022/3. 

3.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1.  Pretendentam jānodrošina degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS”  (turpmāk 

tekstā – Pasūtītājs) vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (A. pielikums). 

3.2.    Degvielas   veids  un  iegādes apjoms: 

3.2.1. Dīzeļdegviela (DD) –  līdz 100 000 litri; 

3.2.2. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95 -  līdz 5000 litri. 

       3.3.    CPV kods - 09100000-0 

3.4.    Apmaksas veids: degvielas iegādes kredītkarte ar pēcapmaksu.  

 3.5.    Paredzamā  līgumcena: līdz 200 000,00 EUR (bez PVN)   

3.6.    Līguma izpildes termiņš un vieta -  

• Līguma izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas (vai līdz  kopējai  paredzamās  līguma cenas apguvei) no līguma 

noslēgšanas dienas. 

• Līguma izpildes vieta – Latvijas Republika (Dobeles pilsētas teritorijā, 

Latgales reģions, Zemgales reģions, Kurzemes reģions, Vidzemes reģions, 

Rīga).  

4.  Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

4.1.  Piegādātājs ir juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

attiecīgi  piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu un piegādāt preci. 

4.2.  Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma dokumentus. 

Iepirkuma dokumentācija ir  publiski  pieejama Pasūtītāja interneta mājas lapā  

www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi,  kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 

Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

4.3.   Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

4.4.  Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās  - ir persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 

4.5.    Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona  vai 

Pretendenta pilnvarota persona.       

http://www.dobelesudens.lv/
mailto:karima.semjonova@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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5.  Saziņa 

5.1.  Saziņa starp Pasūtītāju (Komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 

ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai  e – pastu:   

karima.semjonova@dobele.lv, norādot tematā iepirkuma nosaukumu. Saziņas 

dokumentā  ietver  iepirkuma nosaukumu. Pa e-pastu nosūtītā informācija 

uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-

pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. 

5.2.  Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju var pieprasīt laikus. Pasūtītājs 

papildu informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā  5 (piecas) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

5.3.   Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas  visiem Ieinteresētajiem  piegādātājiem  

vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot uzdoto jautājumu un ievieto šo 

informāciju Pasūtītāja mājas lapas interneta vietnē: www.dobelesudens.lv  sadaļā 

Iepirkumi, kurā ir  pieejams Nolikums. 

5.4.   Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā 

internetā, kur pieejams Nolikums.  

5.5.  Ieinteresēto  piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālai informācijai 

Pasūtītāja mājas lapas vietnē internetā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi un 

ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.  

6. Piedāvājums 

6.1.   Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

6.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.1.2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2022. gada 27. decembrim, 

plkst: 14.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, 

piedāvājumus  iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 27. decembrī plkst: 14.00, SIA 

„DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2. stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles 

novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta. 

6.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā 

atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

6.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ 

Pretendentam. 

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

6.2.1.  Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 

(sešdesmit)  dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu 

piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus 

pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

. 

 

mailto:%20karima.semjonova@dobele.lv
mailto:%20karima.semjonova@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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6.3. Piedāvājuma noformējums 

6.3.1. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām: 

6.3.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā un Atlases dokumentiem (1 

oriģināls un  1 kopija); 

6.3.1.2.  Tehniskais  piedāvājums (1  oriģināls un  1  kopija); 

6.3.1.3.   Finanšu piedāvājums  (1 oriģināls un 1  kopija).  

6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 

salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma 

daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 

un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā 

valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, 

Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi „TULKOJUMS PAREIZS”; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. 

Kopijas apliecinājums ietver:    

a) norādi „KOPIJA PAREIZA”; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, 

tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina: 

a) Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska 

persona); 

b) Pretendenta pilnvarota persona. 

6.3.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu vai tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, 

ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.Piedāvājumu iesniedz 

aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

c) Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

d) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

e) Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde SIA 

„DOBELES ŪDENS” vajadzībām” (Id. Nr. DŪ 2022/3). Neatvērt  

līdz  2022. gada 27. decembrim, plkst.14:00. 

6.3.9.  Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus 

iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - 

piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a) atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”; 

b) Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru; 
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c) Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde SIA 

„DOBELES ŪDENS” vajadzībām” (Id. Nr. DŪ 2022/3). Neatvērt  

līdz  2022. gada 27. decembrim, plkst.14:00.   

6.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu 

oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām 

attiecīgi norāda: 

a) atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”; 

b) Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru; 

c) piedāvājuma daļas nosaukumu („Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā un atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” vai 

„Finanšu piedāvājums”).  

6.4. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments     

6.4.1. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 56. pantu 

Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikuma 8.-11.punktā 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām  var iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma dokumentu, (turpmāk – EVIPD). Pretendents iesniedz atsevišķu 

Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām 

kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un 

pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma 

līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma dokumentu par katru tās dalībnieku. 

6.4.2.  Pretendents var iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkumā, ja  

Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 

6.4.3.   Pasūtītājs jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus 

vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir 

pieejama publiskās datubāzēs. 

6.4.4.  EVIPD piemērošanas kārtību iepirkumā nosaka Ministru kabinets. Eiropas 

vienotā iepirkuma dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas 

Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka 

standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkumam dokumentam.    

6.4.5.   EVIPD ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: https://eur-lex.europa.eu/legal-  

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV (aizpildāms ir 

Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. 

pielikums). 

 

7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

7.1. Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. un 3. 

punktā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

7.2.   Komisija (piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48. panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas 

gadījumu esamību ) pārbaudi  veic attiecībā uz Pretendentu, kas atbilst visām 

paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, un kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz Pretendenta norādīto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV


Iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām”, (ID. Nr. DŪ 2022/3) 

nolikums 
 

 6  

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu (darbu) vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējā  būvdarbu  līguma vērtības un personām, uz kuras 

iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām. 

7.3.  Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai 

Pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā līguma vērtības, pārsniedz 150 

euro, Komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3. 

punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek 

pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto. 

7.4.  Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta 

piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī 

iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma dokumentu izstrādāšanā. Ja 

Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta norādītā persona ir piedalījusies 

kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 

dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod 

priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 

konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, 

konstatējot minētos apstākļus pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas 

ļauj tam Pretendentam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas Pretendentam 

dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 

deformējot konkurenci. 

7.5.  Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1 

panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Komisija 

http://sankcijas.kd.gov.lv/ pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, 

pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 

noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 
  

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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8.   Pretendenta kvalifikācijas prasības 

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības 

veikšanai8.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām. 

8.1.2.  Pretendents (tai skaitā apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības 

dalībnieks) ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir 

tiesīgi veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu. 

8.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 

piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

8.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus 

paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 

            Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības 

dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas Nolikuma 7.1. 

punkts un 8.1.1., 8.1.2. apakšpunkti, bet pārējos Nolikuma punktos 

izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā 

tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.        

8.1.4.  Pretendents un Pretendentam piederošās vai uz franšīzes līguma 

degvielas uzpildes stacija, turpmāk tekstā - DUS (Dobeles pilsētas  

teritorijā, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes, Latgales reģionā un Rīgā ) ir 

licencētas veikt degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikā. 

8.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

8.2.1.  Degvielas kvalitātei jāatbilst spēkā esošajiem Latvijas nacionālā 

standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, Latvijas nacionālajiem 

standartiem, Starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju 

standartiem, t.sk. 2000. gada 26. septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu”, atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Valsts 

standartiem.    

8.2.2.  Degvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: 

nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, ja rezultātā Pasūtītāja 

autotransportam ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu 

ekspertīzes atzinumu, Pretendents atlīdzina Pasūtītājam visus 

zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Iesniedzamie dokumenti  

(Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

norādīti šajā sadaļā). 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkumā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (C1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz kopā 

ar: 

9.1.1. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkumā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem); 
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9.1.2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja 

dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā 

personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, 

jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma 

ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko 

personu. 

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkumā 

9.2.1.Par Nolikuma 8. punktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot 

informāciju  izmantojot  VARAM  Elektroniskās Informācijas sistēmas - 

(turpmāk - EIS) datu bāzi, kurā pieejama  informācija no  Sodu reģistra. 

9.2.2.Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 

pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pretendentu  

http://sankcijas.kd.gov.lv/ pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, 

pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas, 

kuras ietekmē līguma izpildi. 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

9.3.1.Pretendenta komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. Ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz komercdarbības reģistrāciju, licences, sertifikāta 

vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, vai Pretendenta brīvā formā 

sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var 

pārliecināties par Pretendenta atbilstību Nolikuma 8.1.1.punktam. 

9.3.2.Valsts ieņēmuma dienesta licences naftas produktu (degvielas) 

mazumtirdzniecībai Latvijas Republikā kopija par Pretendenta atbilstību 

Nolikuma 8.1.4. punktam. 

9.3.3.Derīgas speciālās atļaujas (licences) naftas produktu mazumtirdzniecībai 

kopija ar tās pielikumiem par Pretendentam piederošām  vai uz franšīzes 

līguma DUS Dobeles pilsētas  teritorijā, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes, 

Latgales reģionā un Rīgā par Pretendenta atbilstību Nolikuma 8.1.4.punktam. 

9.4. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas. 

9.4.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. gadā un 

2022. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 

2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildē, kur katra līguma ietvaros ir nodrošināta: 

• Vismaz  100 000 litri dīzeļdegviela (DD); 

• Vismaz 5000 litri bezsvina benzīns ar  oktānskaitli  95. 

                        Pretendentam jāiesniedz sagatavots un parakstīts apliecinājums par iepriekšējo 

pieredzi atbilstoši Nolikuma 9.4.1. punktam. Apliecinājumam jāpievieno klāt 

vismaz 1 (viena) pasūtītāja  atsauksme par veiktajām piegādēm un preces 

kvalitāti.  

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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9.4.2.      Kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta 

kopija, kas apliecina preces atbilstību standartiem par Pretendenta atbilstību 

Nolikuma 8.2.1. punktam. 

9.4.3.      Pretendenta sagatavota garantijas vēstule par degviela kvalitātes nodrošinājumu, 

kas apliecina piedāvāto naftas produktu atbilstību LVS (Latvijas valsts standarti) 

prasībām par Pretendenta atbilstību Nolikuma  8.2.2.punktam. 

 

10.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj norēķinu kārtības apraksts un pretenziju 

novēršanas kārtība. 

10.2. Piedāvājot norēķinu ar degvielas iegādes kredītkartēm, jāpievieno to lietošanas 

noteikumi, norādot karšu pieprasīšanas, izsniegšanas, nederīgo un bojāto 

apmaiņas kārtību un termiņus. 

10.3. Pretendentam piederošo vai uz franšīzes līguma DUS izvietojumam Latvijas 

teritorijā jāatbilst šādiem kritērijiem -  

10.3.1.   DUS Kurzemes reģionā; 

10.3.2. DUS Rīgā (kas iekļaujas Rīgas reģionā); 

10.3.3. DUS  Zemgales reģionā; 

10.3.4. DUS  Vidzemes reģionā; 

10.3.5. DUS  Latgales reģionā, kur attālumam starp reģionu DUS jābūt 

ne lielākam kā 100 km; 

10.3.6. DUS Dobeles pilsētas teritorijā. 

10.4. Pretendentam piederošo vai uz franšīzes līguma visu DUS uzskaitījums 

Nolikuma (C3.pielikums) Dobeles  pilsētas  teritorijā, Kurzemes, Zemgales 

Vidzemes, Latgales reģionā un Rīgā, kur Pasūtītājs var norēķināties ar 

Pretendenta izsniegtām degvielas iegādes kredītkartēm ar pēcapmaksu.  

11.   Finanšu piedāvājums 

11.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma 

veidnei Nolikuma (C4 pielikums).  Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) 

bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līgumcenu, ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli.         

11.2.  Piedāvājuma cena degvielai tiks vērtēta pēc formulas: 

- Vērtējamā cena = mazumtirdzniecības cena par vienu litru – atlaide, kur  

- Mazumtirdzniecības cena par vienu litru = bezsvina benzīna ar pētniecisko 

oktānskaitli 95 un dīzeļdegvielas piedāvājuma kopējā vidējā cena par vienu 

litru (bez pievienotās vērtības) no 12.12.2022.-18.12.2022. Dobeles pilsētas 

teritorijā esošajā degvielas uzpildes stacijā „uz dēļa”.  

- Minētajā datumā norādīto cenu apliecinājumam jāiesniedz čeka kopijas vai 

kases aparāta Z atskaites kopija vai cita grāmatvedības stingrās uzskaites 

dokumenta kopija, kurā atspoguļota attiecīgās dienas norādītā degvielas 

cena. 

11.3. Vērtējot finanšu piedāvājuma kopējo cenu, tiks ņemta vērā cena degvielai ar 

atlaidi. 

12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana 

12.1.  Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas Komisija slēgtās sēdēs veic 

piedāvājumu izvērtēšanu. 

12.2.   Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā  cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

pārsniedz  Nolikuma 3.6. punktā minēto paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un 

netiek vērtēts.      
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12.3.  Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

12.4.  Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā 7. punktā noteiktajām prasībām attiecībā uz 

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, tiek noraidīti. 

12.5.    Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Komisija pārbauda:  

12.5.1. Pretendentu un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai iepirkumā un atlasa 

Pretendentus,  

12.5.2.   Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

12.5.3.  Ja Komisija konstatē, ka Pretendents savas kvalifikācijas atbilstībai: 

- nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkumā, vai neatbilst Nosacījumiem 

dalībai iepirkumā, vai 

- nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai 

neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai 

- ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 

piedāvājums  tiek noraidīts.  

12.6.  Komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru 

Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām, tiek noraidīti. 

12.7.  Piedāvājumu vērtēšanas laikā, Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav 

aritmētiskas kļūdas. Konstatētās kļūdas Komisija izlabo un par to informē 

Pretendentu. 

12.8.    Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšana 

12.9.     katrs Komisijas loceklis individuāli novērtē katru piedāvājumu pēc visiem Nolikumā 

12.11. punktā noteiktajiem kritērijiem. Vērtējumus nosaka ar precizitāti divi cipari 

aiz komata. 

12.10. pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar 

Nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

12.11. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās 

vērtības: 
Nr. Piedāvājumu 

vērtēšanas kritēriji Vērtējuma skaidrojums 

Maksimālā 

skaitliskā 

vērtība 

1. 

Bezsvina benzīns ar 

pētniecisko oktānskaitli 

95 

Bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95 

kopējā cena (ar atlaidi) bez PVN  10 

2. Dīzeļdegviela (DD) 
Dīzeļdegvielas kopējā cena (ar atlaidi) bez 

PVN  
15 

3. Atlaides lielums EUR/l 

Atlaides lielums  bezsvina benzīnam ar 

oktānskaitli 95  
20 

Atlaides lielums dīzeļdegvielai  40 

4. 
Norēķinu kārtība, 

pēcapmaksas termiņš  

Nodrošināt   iespēju  saņemto  preci 

apmaksāt pēc iespējas ilgākā pēcapmaksas  

laika periodā     

5 
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    12.11.1. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķina algoritms: 

5.  Atlaides lielums EUR  
Ekspluatācijas materiālu iegāde Dobeles 

DUS un DUS Latvijā  
10 

  Kopējais punktu skaits  100 

Kritērijs  

Novērtēšanas objekts, kritēriji un to 

pielietošanas metodika 

Punktu piešķiršanas kārtība 

Bezsvina benzīns ar pētniecisko 

oktānskaitli 95 kopējā cena EUR par visu 

apjomu (bez PVN) – finanšu piedāvājumā 

(C4) 

 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar 

viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas 

formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma 

cena x 10. 

Dīzeļdegvielas kopējā cena EUR par visu 

apjomu (bez PVN) – Finanšu piedāvājumā 

(C4) 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar 

viszemāko cenu.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas 

formulas: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Vērtējamā piedāvājuma 

cena x 15 

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 norādīto 

pastāvīgo atlaidi. 

Atlaides lielums EUR/l* dīzeļdegvielai 

Finanšu piedāvājumā  (C4) 

 

 

* Līguma izpildes termiņš 24 mēneši ( līdz 

kopējai līguma summas apguvei  

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar 

vislielāko atlaidi.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas 

formulas: 

Pretendenta piedāvātā atlaide/Lielāko piedāvāto 

atlaidi x 20    

 

 

 

Atlaides lielums EUR/l* Bezsvina 

benzīnam ar pētniecisko oktānskaitli 95                                  

Finanšu piedāvājumā  (C4)  

 

 

*Līguma izpildes termiņš 24 mēneši ( līdz 
kopējai līguma summas apguvei 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam ar 

vislielāko atlaidi.  

Pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķina pēc šādas 

formulas: 

 

Pretendenta piedāvātā atlaide/Lielāko piedāvāto 

atlaidi x 40. 

Norēķinu kārtība   5 punkti – piešķir piedāvājumiem, kuri paredz iespēju 

norēķināties ar pēcmaksu ilgāk kā 41 dienas 

3 punkti - piešķir piedāvājumiem, kuri paredz iespēju 

norēķināties ar pēcmaksu no 21 līdz 40 dienām 

2 punkti - piešķir piedāvājumiem, kuri paredz iespēju 

norēķināties ar pēcmaksu līdz 20 dienām 

0 punkti - piešķir piedāvājumiem, kuri neparedz iespēju 

norēķināties ar pēcmaksu 

Maksimālo punktu skaitu piešķir piedāvājumam kuri 

paredz iespēju norēķināties ar pēcmaksu ilgāk kā 41 

dienas 
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12.11.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis 

visaugstāko galīgo vērtējumu atbilstoši Nolikuma noteiktajiem piedāvājuma 

vērtēšanas kritērijiem. 

12.11.3. Komisija piedāvājumu novērtēšanai, saskaņā ar Nolikuma 12.11.1. punktā 

noteiktajiem kritērijiem izmanto šādu metodiku:  

              Katra piedāvājuma vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem 

komisijas sekretārs aprēķina pēc formulas: 

Vvid= p1/q + p2/q+p3/q+ p4/q 

kur q – komisijas locekļu skaits, 

Vvid – piešķiramais punktu skaits pretendentam 

p1 – visu komisijas locekļu vērtējumu summa par 1. kritēriju 

p2 – visu komisijas locekļu vērtējumu summa par 2. kritēriju 

p3 – visu komisijas locekļu vērtējumu summa par 3. kritēriju 

pnk – visu komisijas locekļu vērtējumu summa par 4. kritēriju 

12.11.4. No piedāvājumiem, kas atbilst  Nolikumā un tehniskās specifikācijās noteiktajām 

prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.  

13. Iepirkuma līgums 

13.1.Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie Pasūtītājam jāiesniedz   

ne vēlāk 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas  termiņa beigām. Pēc šā  

termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 

13.2.Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izvēlēto  Pretendentu slēdz 

Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (B pielikums).  

13.3.Ja izvēlētais Pretendents 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja  rakstiska 

uzaicinājuma neierodas  minētajā termiņā parakstīt līgumu, Pasūtītājs uzskatot, ka 

Pretendents ir atteicies no līguma noslēgšanas, ir tiesīgs izvēlēties  nākamā Pretendenta 

piedāvājumu, kurš atbilst Nolikuma prasībām un ieguvis otru lielāko punktu skaitu. 

 

14. Pielikumi un veidnes 

A pielikums Tehniskā specifikācija 

B pielikums Iepirkuma līguma projekts  

C 1 pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā   

C 2 pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne 

C 3 pielikums Degvielas uzpildes staciju saraksts 

C 4 pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 

Pārējiem piedāvājumiem punktus piešķir: 

1. 21-40 dienas piešķir - 3 punktus 

2. 0-20 dienas piešķir - 2 punktus 

3. Neparedz pēcapmaksu – 0 punkti 

 

Atlaides lielums EUR*  Ekspluatācijas 

materiālu iegāde Dobeles DUS un 

DUS Latvijā 
 
*Līguma izpildes termiņš 24 mēneši ( līdz 

kopējai līguma summas apguvei 

 

10 punkti - piešķir par iespēju nodrošināt ekspluatācijas 

materiālu (logu mazgāšanas līdzekļi, dzesēšanas 

šķidrums, Ad Blue, eļļas u.c.) iegādi Dobeles DUS un 

DUS Latvijā. 

3 punkti - piešķir par iespēju nodrošināt ekspluatācijas 

materiālu (logu mazgāšanas līdzekļi, dzesēšanas 

šķidrums, Ad Blue, eļļas u.c.) iegādi Dobeles DUS. 

0 punkti - piešķir, ja netiek nodrošināta ekspluatācijas 

materiālu (logu mazgāšanas līdzekļi, dzesēšanas 

šķidrums,  Ad Blue, eļļas u.c.) iegāde 
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A. pielikums  Tehniskā specifikācija 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Iepirkuma priekšmets:   Pretendentam jānodrošina degvielas iegāde SIA„DOBELES 

ŪDENS” vajadzībām. 

2. Degvielas iegāde – līguma izpildes termiņš: 24  mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

3. Degvielas  paredzamais daudzums līguma izpildes periodā:  

 

 

4. Degvielas apjomi ir aptuveni, un tie var tikt precizēti  līguma izpildes gaitā. Degvielas 

uzpilde notiek pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Pasūtītājs patur tiesības līguma izpildes 

gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.  

5. Degvielai  (Bezsvina benzīnam ar  oktānskaitli 95 un dīzeļdegvielai) jāatbilst 2000. gada 

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

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un standartu LVS EN 228+A1:2017 un LVS 

EN 590+A1:2017 noteiktajām prasībām. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīviem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst 

jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas.  

6. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst 

aukstumnoturībai  vismaz līdz - 30ºC grādu temperatūrai. 

7. Jānodrošina degvielas uzpildes iespēju degvielas uzpildes stacijās 24 (divdesmit četras) 

stundas diennaktī un 7 (septiņas) kalendārās dienas nedēļā. 

8. Pretendentam jānodrošina, lai par degvielas kredītkartēm reizi mēnesi, vismaz līdz 

nākošā mēneša 5. datumam par karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams 

saņemt atskaiti, kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, t.i., 

degvielas iegādes datums, laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) 

litra cena, piemērotā atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaites nosūtīšana 

elektroniski.  

9. Degvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: nekvalitatīvas 

degvielas iegādes gadījumā, kā rezultātā Pasūtītāja autotransportam ir radušies 

izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu neatkarīgas ekspertīzes atzinumu, Pretendents 

atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus pilnā apmērā. 

10. Pretendentam ir jānodrošina, ka norēķini par saņemto degvielu DUS tiek veikti, 

izmantojot  Pretendenta  bezmaksas izsniegtās Degvielas iegādes kredītkartes.  

Kopējais degvielas kredītkaršu skaits –  vismaz  6 gab. (precīzs nepieciešamo karšu 

daudzums tiks precizēts pirms līguma slēgšanas). Ar degvielas iegādes kredītkartēm ir 

Paredzamais bezsvina benzīna ar 

pētniecisko oktānskaitli 95 daudzums 

litros, kas tiks iegādāts līguma izpildes 

laikā 

Paredzamais dīzeļdegvielas daudzums litros, kas 

var tikt iegādāts līguma izpildes laikā 

Līdz 5000   litri Līdz  100 000   litri 



Iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām”, (ID. Nr. DŪ 2022/3) 

nolikums 
 

 14  

iespējams norēķināties Pretendentam piederošajās vai uz franšīzes līguma DUS, kas 

atrodas  Latvijas teritorijā (Dobeles pilsētas teritorijā, Latgales reģions, Zemgales 

reģions, Kurzemes reģions, Vidzemes reģions, Rīga).  

11. Pretendents 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc degvielas kredītkaršu skaita 

saņemšanas, bez maksas izsniedz Pasūtītāja pārstāvim degvielas kredītkartes un 

degvielas kredītkaršu lietošanas noteikumus. 

12. Degvielas kredītkaršu bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā Pretendents bez maksas 

nodrošina jaunu kredītkaršu izsniegšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no  Pasūtītāja 

paziņojuma (par karšu bojājumiem vai nozaudēšanu) saņemšanas brīža. 

13. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam ar kredītkarti iegādāties pirmās 

nepieciešamības ekspluatācijas materiālus (Ad BLUE, smērvielas, logu mazgāšanas 

šķidrumu, motora dzesēšanas šķidrumu, degvielas piedevas, eļļu, logu tīrītāju slotiņas, 

spuldzes, u.c.), izņemot pārtikas preces, alkoholu un tabakas iegādi. 

14. Jānodrošina katrā DUS bezmaksas gaisa kompresora pieejamība riepu spiediena 

korekcijai. 

15. Vienai no Pretendentam piederošām  vai uz franšīzes līguma  DUS ir jāatrodas Dobeles 

pilsētas teritorijā. 

16. Pretendentam piederošo vai uz franšīzes līguma DUS izvietojumam Latvijas teritorijā 

jāatbilst šādiem kritērijiem-  

- DUS Kurzemes reģionā; 

- DUS Rīgā; 

- DUS  Zemgales reģionā; 

- DUS  Vidzemes reģionā; 

- DUS Latgales reģionā, kur attālumam starp reģionu DUS jābūt ne 

lielākam kā 100 km;   

-        DUS Dobeles pilsētas teritorijā. 
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B. pielikums Līguma projekts  

LĪGUMS Nr.___________ 

(projekts) 

 

Dobele                            2023. gada _______ 

  

    SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr. 45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, 

Dobeles novads, LV 3701, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Statūtiem pārstāv tās 

valdes loceklis Dainis Miezītis, un 

              „___________”, reģ.Nr._____, adrese:______, turpmāk tekstā – Piegādātājs, kuru 

saskaņā ar  Statūtiem pārstāv tās _______________, katrs atsevišķi un visi kopā saukti Puses,  

              pamatojoties uz 2020. gada ___.____ iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „DOBELES 

ŪDENS” vajadzībām”, (ID. Nr. DŪ 2022/3) rezultātiem,  noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - 

Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs  pārdod Pasūtītājam degvielu (dīzeļdegvielu (DD) ~ 100 000 litri  un  

bezsvina benzīnu ar pētniecisko oktānskaitli 95 ~ 5000 litri) Pasūtītāja vajadzībām, 

turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar atklāta konkursa „Degvielas iegāde SIA 

“DOBELES ŪDENS” vajadzībām” nolikuma nosacījumiem un   Piegādātāja 

piedāvājumu.    

1.2. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājs  var iegādāties degvielu  Piegādātāja degvielas 

uzpildes stacijās, turpmāk tekstā – DUS,  Latvijas Republikas administratīvajā 

teritorijā (Dobeles pilsētā, Rīgā, Kurzemes un Zemgales, Vidzemes un Latgales 

reģionā),  turpmāk tekstā - DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) 

kalendārās dienas nedēļā, izmantojot degvielas kredītkartes, turpmāk tekstā – 

degvielas kartes.  

1.3. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājs DUS, izmantojot degvielas kartes, var iegādāties 

pirmās nepieciešamības ekspluatācijas materiālus (logu mazgāšanas līdzekļus, motora 

dzesēšanas šķidrumu, Ad Blue, degvielas piedevas, eļļu, logu tīrītāju slotiņas, spuldzes 

u.c.). Piegādātājam jānodrošina katrā DUS bezmaksas gaisa kompresora pieejamība 

riepu spiediena korekcijai, saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu atklātajam konkursam. 

1.4. Kopējais Līguma darbības laikā nodrošināmais Preces apjoms: 

1.4.1. bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95 - ____ litri; 

1.4.2. dīzeļdegviela (DD) -____   litri. 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

2.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un  ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

no Līguma parakstīšanas dienas, vai līdz  Līguma 4.1.punktā norādītās Līgumcenas 

apguvei. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. Pasūtītājs 5 (piecu)  darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, 

rakstiskā veidā paziņo Piegādātājam nepieciešamo degvielas karšu skaitu. Līguma 3.1. 

punktā noteikto pienākumu izpildei -  

Pasūtītāju pilnvarots pārstāvēt ______ tālr._______ 

Piegādātāju pilnvarots pārstāvēt  (vārds/ uzvārds/tālrunis). 

3.2. Degvielas karšu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties.  

3.3. Piegādātājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc degvielas karšu skaita saņemšanas, 
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bez maksas izsniedz Pasūtītāja pārstāvim degvielas kartes un degvielas karšu 

lietošanas noteikumus.  

3.4. Degvielas kartes derīguma termiņš ir noteikts uz Līguma darbības laiku. 

3.5. Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju par izmaiņām degvielas karšu lietošanas 

noteikumos ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās. 

3.6. Līguma izbeigšanas dienā, Pasūtītājam  degvielas kartes ir jāatdod Piegādātājam. 

3.7. Piegādātājs līdz kārtējā mēneša  5.datumam  elektroniskā veidā nosūta Pasūtītājam    uz 

e-pastu  dobelesudens@dobele.lv atbilstošu rēķinu un pārskatus, sekojoši:  

3.7.1. pārskatu par iepriekšējā mēnesī Pasūtītāja iegādāto degvielu (cenas, 

degvielas veidu, litri); 

3.7.2. pārskatu par iepriekšējā mēnesī Pasūtītāja iegādātajiem tehniskajiem 

šķidrumiem un auto piederumiem. 

3.7.3. rēķinā norāda Pasūtītāja rekvizītus, Līguma numuru, datumu un Līguma 4.4. 

punktā piemērotās cenu atlaides.  

 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma kopējā summa ir____________ EUR (ar vārdiem euro  ___ centi) bez PVN, 

turpmāk tekstā – Līgumcena. PVN tiks aprēķināts atbilstoši rēķina izrakstīšanas brīdi 

spēkā esošiem tiesību aktiem. 

4.2. Piegādātājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs mainīt Preces cenu, ja izmainās Latvijas 

Republikas noteiktās akcīzes nodokļa likmes vai naftas cena pasaules tirgū, vai 

izmainās citi būtiski faktori, kas ietekmē Preces cenu. Par Preces cenu izmaiņām 

Piegādātājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. 

4.3. Maksu par iegādāto Preci nosaka atbilstoši DUS publiski noteiktajai cenai degvielas 

saņemšanas brīdī, ievērojot atlaidi. 

4.4. Atlaides procentuālais apmērs  Līguma ietvaros, kas paliek nemainīgs visā Līguma 

izpildes laikā:  

4.4.1. bezsvina benzīnam ar oktānskaitli 95  ________(EUR/l) 

4.4.2. dīzeļdegvielai (DD) ____ (EUR/l) 

4.5. Samaksa par Preci tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. 

4.6. Pasūtītājs  nodrošina Līguma 3.7.3. punktā norādītā rēķina apmaksu  10 (desmit)  darba 

dienu laikā no tā saņemšanas dienas.  

 

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Piegādātājs apņemas: 

5.1.1. pārdot Pasūtītājam  kvalitatīvu Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. pilnā apjomā uzņemties atbildību par Preces kvalitātes standartu atbilstību 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Līgumam; 

5.1.3. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Pasūtītāja automašīnu bojājumiem, 

ja tie nodarīti piegādātas neatbilstošas un nekvalitatīvas Preces dēļ; 

5.1.4. izsniegt  Pasūtītājam degvielas kartes pēc pieprasījuma atbilstoši šim 

Līgumam; 

5.1.5. apņemas visā Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ, un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde. 

5.2. Pasūtītājs  apņemas: 

5.2.1. veikt samaksu Piegādātājam  par kvalitatīvi pārdoto Preci Līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā; 

mailto:dobelesudens@dobele.lv
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5.2.2. rakstiski informē Piegādātāju par nepieciešamo degvielas karšu daudzumu; 

5.2.3. lietot degvielas kartes saskaņā ar Līgumu un Piegādātāja izsniegtiem 

degvielas karšu lietošanas noteikumiem; 

5.2.4. visā Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kādi radušies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuru dēļ 

var tikt traucēta Līguma izpilde. 

5.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma 

noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus 

attiecīgā no pusēm (vai puses kopā) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un 

par kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, 

civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts 

pārvaldes un pašvaldības institūciju rīcība un to pieņemtie dokumenti. 

5.4. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, 

nekavējoties par to informē otru Pusi.  

 

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

6.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā par to informējot Piegādātāju 

7 (septiņas) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

6.2.1. ja Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro 

normatīvo aktu prasības – ar nosacījumu, ka Piegādātājs 5 (piecu) darba 

dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nav 

novērsis pārkāpumu; 

6.2.2. Piegādātājs atsakās piemērot degvielai Līguma 4.4. punktā noteiktās cenu 

atlaides; 

6.2.3. ir uzsākta Piegādātāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Piegādātājs ar 

tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu. 

6.3.  Līguma 6.2. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) 

dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas 

dienas.  

6.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to 

Pasūtītājam 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē maksājumu 

veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām. 

6.5. Pirms līguma izbeigšanas Pasūtītājs  pilnībā norēķinās ar Piegādātāju par līdz Līguma 

izbeigšanas dienai  saņemto Preci. 

 

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

7.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šo 

Līgumu. 

7.2. Samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% 

apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Puses vienojas, 

ka saskaņā ar Līguma 7.2. punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais 

Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no 

Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas 

izpildes attiecībā pret Piegādātāju. 

7.3. Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvas Preces 
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pārdošanas dēļ. 

7.4. Ja Piegādātājs atsakās no Līguma izpildes un tas nav saistīts ar Pasūtītāja šī Līguma 

ietvaros noteikto saistību izpildi vai Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.1. un/vai 6.2.2. 

punktos minēto iemeslu dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas. 

7.5. Aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jāsamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no atbilstoša 

rēķina saņemšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski ieskaita kārtībā 

samazināt Piegādātajam maksājamo summu aprēķinātā līgumsoda apmērā. Pasūtītājs 

ir tiesīgs, un Piegādātājs, parakstot Līgumu, piekrīt, ka no Piegādātāja pienākošās 

līgumsoda summas tiek ieturētas no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam, saskaņā ar 

Līgumu, jāveic Piegādātājam. 

7.6. Jebkura šajā Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību 

pilnīgas izpildes. 

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

8.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti u.c., tad tā Puse 10 (desmit) 

darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī apakšpunkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā 

Līgumā esošo informāciju par šo Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas 

arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.  

8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras 

Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

8.3. Visas domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, nevienošanās 

gadījumā tiesas ceļā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.4. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudē spēkā esamību, tas neietekmē 

citus Līguma noteikumus un pārējie noteikumi paliek spēkā. 

8.5. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā, 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar 

vienādu juridisko spēku. Līguma izpildes, piemērošanas un strīdus gadījumos ir spēkā 

Latvijas Republikas normatīvie akti. 

8.6. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:  

8.6.1. Pielikums Nr. 1 „Tehniskais piedāvājums” uz ___ (______) lapām; 

8.6.2. Pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājums” uz ___ (______) lapām; 

8.6.3. Pielikums Nr.3 „Degvielas karšu lietošanas noteikumi” uz ___ (______) lapām; 

8.6.4. Pielikums Nr.4 „Piegādātāja degvielas uzpildes staciju tīkls Latvijas teritorijā” uz 

___ (______) lapām. 

 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI 
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C1. pielikums  Pieteikuma veidne  dalībai 

  

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

„Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām” 

(ID. Nr. DŪ 2022/3) 

 

1. Iesniedzējs  

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese*  

Tālr./fax*  

e- pasta adrese*  

* Norādīt tikai tādu kontaktinformāciju, kurā faktiski pretendents saņem korespondenci un faksa 

sūtījumus. 

3. Piedāvājuma kopējā summa: 

N. 

p. 

k. 

Degvielas                       

veids, marka 

Mērvienība Daudzums 

litros 

 

Atlaide  

(EUR/l) 

 

Mērvienības cena 

(EUR/l) ar atlaidi 

Summa kopā EUR par 

visu apjomu visā 

Līguma darbības 

periodā  

(24 mēnešos) 

1. Dīzļdegviela 

(DD) 

litrs ~ 100 000    

2. Bezsvina 

benzīns ar 

pētniecisko 

oktānskaitli 

95 

litrs ~ 5000    

     Līgumcena kopā, 

EUR bez PVN 

 

     PVN 21% EUR   

     Līgumcena kopā, 

EUR ar PVN 

 

 (Piedāvājuma  cena saskaņā  ar  Piedāvājuma  iekļauto  C4 pielikumu  Finanšu piedāvājuma veidne) 
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 4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
5. <Pretendents> piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītām  prasībām, tai skaitā tehniskajai 

specifikācijai, un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. Pretendentam  iepirkuma 

nolikuma minētie  noteikumi ir skaidri un saprotami. 

6. <Pretendents> apņemas veikt iepirkuma „Degvielas iegāde SIA “DOBELES ŪDENS” 

vajadzībām” (ID. Nr. DŪ 2022/3) degvielas piegādi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

un iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām, kā arī strādāt pie kvalitatīvas līguma 

izpildes. 

7. Pretendentam  ir  degvielas izcelsmes sertifikāti, kā arī licences vai sertifikāti noteiktu 

preču pārdošanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem 

normatīvajiem aktiem. 

8. Līguma izpildes termiņš ____ mēneši no līguma parakstīšanas dienas.  

     Pretendentam 8.punkts jāsagatavo saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.6.punktu 

 9.  Samaksas kārtība: 

9.1.  Avansa maksājums netiek paredzēts. 

9.2.  Pasūtītājs apmaksu veiks bezskaidrā naudā, ar pēcapmaksu, saskaņā ar 

iepriekšējā mēnesī izsniegto rēķinu un ikmēneša pārskatu par visām veiktajām 

operācijām un saņemtās degvielas daudzumu. 

10.  Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

11.  Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

par iesniegto piedāvājumu. 

12. Finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem 

neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas 

nepieciešamas pilnīgai līguma izpildei Pasūtītāja pieprasītā apjomā un termiņā. 

 

Pretendentu iepirkumā pārstāv un līguma slēgšanas gadījumā (ja tiks pieņemts lēmums ar 

mums slēgt līgumu)  mūsu vārdā slēgs: 

(norādīt paraksttiesīgās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu) 

 

 

<Nosaukums)> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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C2. pielikums  Tehniskā piedāvājuma veidne  

                    

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE IEPIRKUMĀ 

„Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām” 

(ID. Nr. DŪ 2022/3) 

 

Nr.  

PRASĪBAS 

PRETENDENTA 

PIEDĀVĀJUMS 

Nodrošina/nenodrošina vai 

apraksts atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai 

1. Pretendents nodrošina  Pasūtītājam iespēju  

iegādāties bezsvina benzīnu ar oktānskaitli 95 

un dīzeļdegvielu (DD) Pretendentam 

piederošajās DUS vai uz   franšīzes līguma 

pamata izmantojamās DUS 

 

2.  Pretendents nodrošina Pasūtītājam bezsvina 

benzīnu ar oktānskaitli 95 un  dīzeļdegvielas 

iegādes  nepārtrauktību 24 (divdesmit četras) 

stundas diennaktī un 7 (septiņas) kalendārās 

dienas nedēļā visā līguma darbības laikā.  

 

3.   Pretendents nodrošina visā līguma laikā 

sekojošus degvielas apjomus:   

Bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95 ~ 5000 litri,  

dīzeļdegviela (DD) ~ 100 000 litri 

 

4. Pretendents nodrošina Pasūtītājam iespēju  

norēķināties  ar degvielas iegādes kredītkartēm. 

Papildus jāpievieno degvielas karšu lietošanas 

noteikumi. 

 

5. Pretendents nodrošina iespēju norēķināties ar 

degvielas iegādes kredītkartēm Latvijā  

Papildus jāiesniedz Pretendentam piederošo 

vai uz franšīzes līguma DUS sarakstu 

Nolikuma (C3.pielikums) Latvijas teritorijā, 

kurās Pasūtītājam ir iespējams norēķināties ar 

Pretendenta izsniegtajām degvielas iegādes 

kredītkartēm ar pēcapmaksu. 

 

6. Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar bezmaksas 

izsniegtām degvielas iegādes kredītkartēm.  

Aptuvenais karšu skaits –  vismaz  6 gb.  
 

7. Pretendents nodrošina degvielas kredītkaršu 

bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā jaunu 

kredītkaršu izsniegšanu bezmaksas 5 (piecu) 

darba dienu laikā no Pasūtītāja  paziņojuma 

saņemšanas par degvielas kredītkaršu 

bojājumiem vai nozaudēšanu. 
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8.  Pretendents nodrošina Pasūtītājam norēķināties 

bezskaidrā naudā, ar pēcapmaksu.  

Papildus jānorāda pēcapmaksas veikšanas 

termiņš dienās pēc Pretendenta izsniegtā 

rēķina un ikmēneša pārskata par visām 

veiktajām operācijām un saņemtajiem 

degvielas daudzumiem. 

Rēķina pēcapmaksas veikšanas 

termiņš _____dienu laikā. 

 

9. Nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, 

kuras rezultātā Pasūtītāja autotransportam ir 

radīti zaudējumi un izdevumi, kas apstiprināti 

ar atbilstošu neatkarīgas ekspertīzes atzinumu, 

Pretendents atlīdzina Pasūtītājam radušos 

zaudējumus pilnā apmērā. 

 

10. Pretendents nodrošina degvielas iegādes līguma 

izpildes termiņu 24  mēneši (vai līdz kopējai 

līgumcenas apguvei)  

 

11. Pretendents nodrošina iespēju Pasūtītājam ar 

kredītkarti iegādāties pirmās nepieciešamības 

ekspluatācijas materiālus (smērvielas, logu 

mazgāšanas šķidrumu, motora dzesēšanas 

šķidrumu, Ad Blue, degvielas piedevas, eļļu, 

logu tīrītāju slotiņas, spuldzes, u.c.), izņemot 

pārtikas preces, alkoholu un tabakas iegādi. 

 

Pretendents norāda atlaides procentu (%), kādu 

nodrošina pirmās nepieciešamības 

ekspluatācijas materiāliem 

 

 

 

 

 

 

 

Tiek nodrošināta ___% atlaide 

pirmās nepieciešamības 

ekspluatācijas materiāliem.     

12. Pretendentam katrā degvielas uzpildes stacijā 

jānodrošina Pasūtītāja transportam bezmaksas 

gaisa kompresora pieejamība riepu spiediena 

korekcijai. 

 

13. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam  vismaz 

vienas degvielas uzpildes stacijas pieejamība  

Dobeles pilsētas teritorijā. 

Jānorāda nosaukums un adrese. 

 

14. Prasības degvielas kvalitātei 

Degvielai  (Bezsvina benzīnam ar oktānskaitli 

95 un dīzeļdegvielai) jāatbilst 2000. gada 26. 

septembra Ministru kabineta noteikumiem  

Nr.332 „Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 

standartu LVS EN 228+A1:2017 un LVS EN 

590+A1:2017 noteiktajām prasībām. Mainoties 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīviem vai standartiem attiecībā uz 

degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst jaunajiem 

kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma 

iespējamās maiņas.  
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15. Pretendentam jānodrošina  rēķinu uzskaite 

elektroniskā sistēmā, kurā atspoguļotas  kārtējā 

mēnesī un iepriekšējos mēnešos veiktās 

operācijas par dienām (kartes nr., lietotājs, 

uzpildītās degvielas daudzums, cena u.c.) 

 

16. Pretendentam papildus  jāapraksta vai 

jāpievieno norēķinu veikšanas un pretenziju 

novēršanas kārtības apraksts.  

 

17. Pretendentam jāsagatavo un  jāiesniedz  

Pretendentam piederošo vai uz franšīzes līguma 

pamata izmantojamo DUS  izvietojuma  

saraksts:  

- DUS Kurzemes reģionā; 

- DUS Rīgā; 

- DUS  Zemgales reģionā; 

- DUS  Vidzemes reģionā; 

- DUS Latgales reģionā, kur attālums starp 

reģionu DUS ne lielāks kā 100 km.  

(Jānorāda nosaukums un adrese) 

 

 

<Nosaukums)> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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C3. pielikums  DUS saraksta  veidne 

 

DEGVIELAS UZPILDES STACIJU (DUS) SARAKSTS  IEPIRKUMĀ 

„Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām” 

(ID. Nr. DŪ 2022/3) 

  

Nr. 

p.k. 
DUS nosaukums 

Atrašanās  vieta, reģions, 

adrese 

Juridiskais statuss  

(īpašumā    

vai  uz franšīzes  līguma pamata) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*    Saskaņā ar Nolikuma 3.6. punktu (Dobeles pilsētas teritorijā, Latgales reģions, Zemgales reģions, 

Kurzemes reģions, Vidzemes reģions, Rīga)  

          Attālums starp reģionu DUS ne lielāks kā 100 km.  

 

**  Pretendentam piederošo vai uz franšīzes līguma, DUS sarakstu Latvijas teritorijā, kurās 

Pasūtītājam ir iespējams norēķināties ar Pretendenta izsniegtajām degvielas iegādes 

kredītkartēm ar pēcapmaksu.      

 

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs > 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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C4. pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMĀ 

„Degvielas iegāde SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām” 

(ID. Nr. DŪ 2022/3) 

 

2022. gada __________________                      

 

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

 

- piedāvā  nodrošināt ar degvielu, kas saistīts ar iepirkuma „Degvielas iegāde  smagajām 

automašīnām un spectehnikai ” (ID. Nr. DŪ 2020/4) nolikuma noteikumiem. 

- Pretendenta piedāvātā atlaide tiek piemērota pēc katras degvielas iegādes reizes visās 

Pretendenta piedāvātajās DUS visā līguma darbības laikā neatkarīgi no 1 litra degvielas 

cenas mazumtirdzniecībā. 

1. tabula 

Datums 

1 (viena) litra degvielas cena  

Dobeles pilsētas degvielas uzpildes stacijā (EUR, bez PVN) 

Bezsvina benzīns ar 

pētniecisko oktānskaitli 95* 

Dīzeļdegviela** 

12.12.2022.   

13.12.2022   

14.12.2022.   

15.12.2022.   

16.12.2022.   

17.12.2022.   

18.12.2022.   

Kopā (EUR bez PVN)   

Vidējā cena = kopā 

(EUR, bez PVN)/7 

  

*    Cenas jānorāda ar ne vairāk kā 3 decimālzīmēm aiz komata 

**  Noradītās cenas apliecinājumam jāiesniedz čeku kopijas vai kases aparāta Z atskaites kopija vai cita 

grāmatvedības stingrās uzskaites dokumenta kopija, kurā atspoguļota attiecīgās dienas norādītā degvielas 

cena 

Degviela Vidējā degvielas cena 

par 1 l bez PVN 

(saskaņā ar 1. tab. ) 

EUR 

Atlaide 

(cena EUR bez PVN par 1l, 

kas paliek nemainīga visā 

līguma izpildes laikā)* 

Vidējā degvielas 

cena par 1 l bez 

PVN ar atlaidi 

(EUR) 

Bezsvina benzīns ar 

oktānskaitli 95 
   

Dīzeļdegviela    
Piedāvājuma vidējā degvielas cena par 1 litru (euro, bez PVN)  

Pievienotās vērtības nodoklis 21 %  

Piedāvājuma vidējā degvielas cena par 1 litru (euro, ar PVN)  
* Pretendenta piedāvātā atlaide tiek piemērota pēc katras degvielas iegādes reizes visos Pretendenta piedāvātajās DUS visā 

Līguma darbības laikā neatkarīgi no 1 litra degvielas cenas  mazumtirdzniecībā
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<Pretendenta nosaukums > 

 

- piedāvā  nodrošināt  degvielas iegādi SIA „DOBELES ŪDENS” vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un  noteiktajā laika 

periodā (24 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas), (ieskaitot visus nodokļus un maksājumus, kas saistīti ar norēķinu karšu izsniegšanu 

un apkalpošanu, datu uzskaiti un apstrādi): 
 

 

 

N.p.

k. 
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Plānotais 

apjoms 24 

mēnešos (litri) 

Summa 24 

mēnešos 

bez PVN 

(EUR) 

D x E 

PVN par 

visu 

apjomu, 

EUR 

Summa par 

visu apjomu 

kopā ar PVN 

(EUR) 

 A B C D E F G H 

1. 

 

Bezsvina benzīns 

ar oktānskaitli 95 

   5000    

2. Dīzeļdegviela 

(DD) 

   100 000    

 Līgumcena   (bez PVN), EUR     

 PVN (21%), EUR    

 Līgumcena (ar PVN), EUR     

Degvielas cenu par 1 (vienu) litru un atlaidi degvielai jānorāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata. (piem. 0,123).  

Kopējo  piedāvājuma līguma cenu un   summu jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.  

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 


