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1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, PASŪTĪTĀJS, KONTAKTPERSONAS 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: JKNP 2017/5. 
1.2. SIA JK Namu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) 

Vienotais reģistrācijas numurs: 45403000484. 
Adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201. 
Banka: AS SEB Bank 
Kods: UNLALV2X 
Konts Nr.: LV17UNLA0050005874865 
Tālrunis/Fakss Nr.: +371 652 31206 
E-pasta adrese: info@jknp.lv 

1.3. Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par iepirkuma nolikumu, (turpmāk 
tekstā – Nolikums): 
1.3.1. Organizatoriska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, 

piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, iepirkuma priekšmets, kvalifikācijas 
prasības, piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) – Komisijas priekšsēdētājs 
Ingus Geistarts, Tālr. Nr. +371 652 31206, mob. tālr. Nr. +371 29486330, e-pasta adrese: 
info@jknp.lv. 

1.3.2. Tehniska rakstura jautājumos (Tehniskā specifikācija) – ēku iekšējo komunikāciju 
montāžas un apkalpošanas speciālists Modris Bērzlaps, Tālr. Nr. +371 652 31206, 
mob. tālr. Nr. +371 29461190, e-pasta adrese: info@jknp.lv. 

1.4. Iepirkumu veic ar SIA JK Namu pārvalde SIA JK Namu pārvalde 20.07.2006. rīkojumu Nr.35-r, 
04.04.2016. rīkojumu Nr.23-r, 02.09.2016. rīkojumu Nr.48-r, izveidotā iepirkuma komisija 
(turpmāk tekstā – Komisija). 

 

2. IEPIRKUMA NOLIKUMS 
 

2.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā 
http://www.jknp.lv/?page_id=732. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra 
formātā pretendenti var iepazīties SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, 
Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā pie sekretāres – lietvedes darba dienās no plkst.8.30 – 11.30 un 
13.00 - 16.00. 

2.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 
http://www.jknp.lv/?page_id=732. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā 
publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, CPV KODS, PIEGĀDES VIETA UN PRASĪBAS 
 

3.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas (benzīna Ai - 95E, benzīna Ai – 98E un dīzeļdegvielas) 
piegāde SIA JK Namu pārvalde vajadzībā, saskaņā ar šajā Nolikumā un tehniskajā 
specifikācijā izvirzītājām prasībām (Pielikums Nr.4).  

3.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu 
Piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav 
pieļaujama. 

3.3. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09100000-0 (Degvielas). 
3.4. Nepieciešamās degvielas kopējais apjoms 12 mēnešiem: 

Nr.p.k. Degvielas marka Daudzums orientējoši (max.) litri 12 mēnešiem 
1. Dīzeļdegviela 20 000  
2. Benzīns Ai – 95E 10 000  
3. Benzīns Ai – 98E   1 500  

3.5. Līguma izpildes un preces piegādes vieta: Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorija un pēc 
nepieciešamības Latvijas Republika. 

3.6. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
3.7. Publiskais iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 

9.panta nosacījumiem. 
 

4. PRETENDENTS 
 

4.1. Par iepirkuma procedūras pretendentu var būt jebkurš piegādātājs PIL izpratnē un: 
4.1.1. kuram ir visi normatīvjos aktos noteiktie dokumenti, lai Latvijas Republikā vai 

ārzemēs nodarbotos ar nolikumā minētās preces piegādi; 
4.1.2. kurš atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. 

4.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ievaros parstāv  
4.2.1. pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai; 
4.2.2. pretendenta pilnvarotā persona. 

 

mailto:info@jknp.lv
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5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS LAIKS, VIETA UN KĀRTĪBA 
 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 18.septembrim plkst. 9.00 SIA JK Namu pārvalde, 
Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā, sekretārei – lietvedei darba dienās no 
plkst.8.30 – 11.30 un 13.00 - 16.00. 

5.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar pasta sūtījumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 
5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. 

5.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

5.5. Saņemtie un reģistrētie piedāvājumi 5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā kļūst par 
Pasūtītāja īpašumu un Pretendentiem atpakaļ netiek atdoti izņemot normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumus. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA UN SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS 
 

6.1. Piedāvājuma un saistību izpildes nodrošinājums nav paredzēts. 
 

7. PIEDĀVĀJUMA IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI UN NOFORMĒJUMS 
 

7.1. Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv 
Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Piedāvājumā jāiekļauj 
dokumenti šādā secībā: 
7.1.1. Titullapa ar nosaukumu ”Degvielas piegāde SIA JK Namu pārvalde vajadzībām”, 

ar Identifikācijas Nr. JKNP 2017/5” un Pretendenta nosaukumu, adresi, tālruņa 
numuru, e-pasta adresi. 

7.1.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju. 
7.1.3. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.1 „Pieteikums”. 
7.1.4. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.  
7.1.5. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.3 „Kvalifikācija”. 
7.1.6. Aizpildīts un parakstīts Nolikuma pielikums Nr.4 „Tehniskā 

specifikācija/Tehniskais piedāvājums”. Kopā ar Tehnisko piedāvājumu 
iesniedzamie dokumenti: Saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem nepieciešamās atļaujas vai arī līdzvērtīgs ārvalstu iestādes 
izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem apliecinātu 
ārvalstu pretendenta tiesības veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošu preču 
piegādi – licences kopija vai cits dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības 
nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību. 

7.2. Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums, jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā 
(piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD) Excel vai Word formātā, kuru pretendents 
ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājuma oriģinālam. Uz elektroniskā datu nesēja jābūt 
atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru. 

7.3. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un 
atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam. 

7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu 
dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam 
atbild Pretendents. 

7.5. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai 
pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus vai 
to atvasinājumus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam 
jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī 
izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši 
Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām. 

7.6. Piedāvājuma dokumentiem jātbilst Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos 
Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, noteiktajām prasībām. 

7.7. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina 
auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta tās personas parakstam, kura paraksta 
piedāvājumu. 

7.8. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā 
iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. 

7.9. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta 
nosaukums un adrese, Pasūtītājs un pasūtītāja adrese, publiskā iepirkuma nosaukums: 
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”Degvielas piegāde SIA JK Namu pārvalde vajadzībām”, ar Identifikācijas Nr. JKNP 
2017/5”, neatvērt līdz 2017.gada 18.septembrim plkst. 9.00. 

7.10. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 
caurauklots. 

7.11. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē 
un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai 
„Piedāvājuma atsaukums”. 

 

8. PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMU 
 

8.1. Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma Pielikumu Nr.2 „Finanšu 
piedāvājums”, norādot vienības cenas un atlaides ar precizitāti ne vairāk kā 3 (trīs) cipari aiz 
komata. Cenas jānorāda gan par vienu iepērkamo vienību, gan par plānoto apjomu, kā arī 
jānorāda līgumcena par visu piedāvājumu kopā. 

8.2. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro. 
8.3. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi 

paredzamās ar konkrētās piegādes vienības izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 
8.4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu piegādes izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot 

iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 
8.5. Vienību cenas piedāvājumā jānorāda tādas, kādas tās bija 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas uz plkst.10.00 pretendenta piederošajā DUS, kas atrodas vistuvāk SIA JK 
Namu pārvalde ēkai, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī.  

 

9. CITA INFORMĀCIJA 
 

9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot 
dokumentus elektroniski, pa pastu vai piegādājot personiski. 

9.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās 
institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas. 

9.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 
iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos 
gadījumos, Pretendentiem neatdod.  

 

10. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

10.1. Iepirkumu komisijas tiesības: 
10.1.1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par 

iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var pieprasīt 
Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai 
apliecinātas dokumentu kopijas. 

10.1.2. Iepirkumu komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar 
padomdevēja tiesībām. 

10.1.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek 
izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 

10.1.4. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos. 
10.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 

10.2.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu. 
10.2.2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma 

procedūras dokumentiem SIA JK Namu pārvalde mājaslapā internetā 
www.jknp.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar 
iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras 
izsludināšanas brīdi.  

10.2.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pieprasījis papildu informāciju par 
iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma 
sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 
triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, 
kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā 
www.jknp.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto 
jautājumu. 

10.2.4. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati 
būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to 
iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to 
atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. 

http://www.jknp.lv/
http://www.jknp.lv/


Iepirkums Id.Nr. JKNP 2017/5 6 

Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz 
informāciju par vērtēšanas procesu. 

10.2.5. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 
PIL, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.  

10.2.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst 
pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura 
tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta. 

10.2.7. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir 
neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 
izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu 
nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas 
nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma 
komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet 
Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, 
iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai 
papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. 

 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

11.1. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu 
informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam uz e-pastu info@jknp.lv vai pa 
pastu. 

11.2. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās 
institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu 
vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai 
situācijai. 

11.3. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un 
kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs 
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona 
tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu 
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību (PIL 9.panta divdesmit trešā 
daļa). 

 

12. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 
 

12.1. Piedāvājumu atvēršana atklātā iepirkumu komisijas sēdē nav paredzēta. 
 

13. PRETENDENTU ATLASE 
 

13.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.1. 
7.11.punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas 
prasībām. 

13.2. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā 
jebkurā no šādiem gadījumiem: 
13.2.1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no PIL 9.panta astotajā daļā noteiktajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 
13.2.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir būtiska nozīme 
kvalifikācijas apliecināšanai; 

13.2.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem 
dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā 
dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka; 

13.2.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā nav 
atbilstoša nolikuma pielikuma Nr.3 „Kvalifikācija” prasībām; 

13.2.5. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikumam 
pievienotajai Tehniskajai specifikācijai vai citām Nolikuma prasībām, Komisija 
turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības 
piedāvājumu izvērtēšanā. 

13.2.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Komisija 
pirms lēmuma par līguma slēgšanu, veic pārbaudi PIL 9.panta devītajā daļā 
noteiktajā kārtībā un apjomā. 

 

14. TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 
 

14.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību 
Tehniskajai specifikācijai un Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. 

mailto:info@jknp.lv
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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14.2. Pretendents, aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.4 „Tehnikā specifikācija/Tehniskais 
piedāvājums” nedrīkst patvaļīgi veikt grozījumus. 

 

15. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS 
 

15.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu 
piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas vai nav aritmētiskās vai pārrakstīšanās 
kļūdas, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina 
piedāvājumu cenas. 

15.2. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu Komisija paziņo Pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas labotas. 

15.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
15.4. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, 

ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts 
piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), kas atbilst nolikuma un tā pielikumu 
prasībām. 

 

16. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 
 

16.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 
pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 
piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 
15.4.punktu). Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos 
Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par 
uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības (PIL 9. panta septītā daļa). 

16.2. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus 
Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem, un sniedz tiem PIL 
9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto 
lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi. 

16.3. Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja 
tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās 
komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. 

16.4. Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 
(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt 
iepirkuma līgumu. 

16.5. Ja Nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai Iepirkumu 
komisijas noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija ir tiesīga 
izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais 
Pretendents Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, 
Iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu 

16.6. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 
pielikumam Nr.5 „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta 
piedāvājumā nosauktos datus par apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto 
saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei. 

 

 

Pielikumi: 
Nr. 1 – Pieteikums. 
Nr. 2 – Finanšu piedāvājums. 
Nr. 3 – Kvalifikācija. 
Nr. 4 – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums. 
Nr. 5 – Līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMS 
DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

”DEGVIELAS PIEGĀDE SIA JK NAMU PĀRVALDE VAJADZĪBĀM” 
Identifikācijas Nr. JKNP 2017/5 

 

   
sastādīšanas vieta  datums 

SIA JK Namu pārvalde 
Iepirkumu komisija 

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 
 

 
Parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam savu piedāvājumu 

(turpmāk- Piedāvājums) iepirkumā „Degvielas piegāde SIA JK Namu pārvalde vajadzībām’’ 
(turpmāk – Iepirkums) (identifikācijas Nr. JKNP 2017/5) un piedāvājam veikt degvielas piegādi 
SIA JK Namu pārvalde vajadzībām atbilstoši Nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteiktajām 
prasībām. 

Parakstot šo pieteikumu, mēs apliecinām, ka: 
1. esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, Tehnisko specifikāciju, Līguma projektu un 

piekrītam visiem iepirkuma Nolikuma, Tehniskās specifikācijas, Līguma projekta 
noteikumiem; 

2. esam piedāvātajā līgumcenā ievērtējuši visas izmaksas, kādas ir nepieciešamas preces 
piegādes nodrošināšanai līguma projektā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 

3. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei; 
4. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīsim visus nolikumā izklāstītos 

nosacījumus un strādāsim pie līguma izpildes; 
5. šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 
6. pretendents ir mazais/vidējais (atbilstošo atzīmēt) uzņēmums1; 
7. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa; 
8. ka mūsu Piedāvājums ir spēkā 3 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas; 
9. gadījumā, ja tiksim atzīti par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta 

pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _    ------___, e-pasta adrese: ___________. 
Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no: 

- šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 
- Tehniskā piedāvājuma, 
- Finanšu piedāvājuma. 
 

Pretendenta nosaukums:  ____________________________________________________ 

Reģistrēts    ____________________________________________________ 

Juridiskā/deklarētā adrese:  ____________________________________________________ 

Bankas nosaukums un filiāle:  ____________________________________________________ 

Konta Nr.:    ____________________________________________________ 

Kontaktpersona:    ____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________ 
                  (tālruņa numurs) 

________________________________________________________________ 
                      (faksa numurs) 

________________________________________________________________ 
                      (e-pasta adrese) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

                                                 
1 Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 

20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, 

un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura 

gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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Pielikums Nr.2 

 

PRETENDENTS AIZPILDA UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 
”DEGVIELAS PIEGĀDE SIA JK NAMU PĀRVALDE VAJADZĪBĀM” 

Identifikācijas Nr. JKNP 2017/5 
 

 

Kam SIA JK Namu pārvalde 
Pretendents  
Adrese  
Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 

Pretendents, atbilstoši šī nolikuma prasībām) 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, 
un piedāvājam veikt: Degvielas piegādi SIA JK Namu pārvalde vajadzībām saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju un publiskā iepirkuma nolikuma un līguma projekta nosacījumiem par 
šādu cenu: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Degvielas veids 
Degvielas cena* 

____.09.2017 
(EUR /litrā bez PVN) 

 

Piedāvātā 
atlaide 
(EUR) 

vienam 
degvielas 

litram 

 

Cena, 
EUR/litrā 
ar atlaidi 
(bez PVN) 

 

Plānotais 
apjoms 
litros 

12 
(divpadsmit) 
mēnešiem 

Summa kopā 
par apjomu 

(bez PVN) 

Benzīns Ai – 98 E  -  =     1 500   
Benzīns Ai – 95 E   -  =   10 000   
Dīzeļdegviela  -  =   20 000  

Kopējā līguma summa par visu degvielu veidu apjomu (bez PVN)  
PVN 21%  

Kopējā līguma summa par visu degvielu veidu apjomu (ar PVN)  

 
*degvielas cena Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajā degvielas uzpildes stacijā (bez 
PVN) 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas plkst. 10.00 ____________________ (datums, 
DUS nosaukums un adrese), tas ir, jānorāda degvielas cena kāda bija līdz 2017.gada 14.septembra 
plkst. 10.00.  
 

(_________________________________________________________________________) 
kopējā līguma summa par visu degvielu veidu apjomu (bez PVN) vārdiem 

 

 

 

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un 
piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 
 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

(paraksts) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, pilnvarojums) 

 

 
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2017.gada “___”._______________________________________ 
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Pielikums Nr.3 

KVALIFIKĀCIJA 
IEPIRKUMAM 

”DEGVIELAS PIEGĀDE SIA JK NAMU PĀRVALDE VAJADZĪBĀM” 
Identifikācijas Nr. JKNP 2017/5 

 

Kvalifikācijas prasības iepirkuma „Degvielas piegāde SIA JK Namu pārvalde 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. JKNP 2017/5 pretendentam: 
 

1.1. Pretendenta pieredze  
1.1.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei degvielas 

mazumtirdzniecības jomā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:  
a) sekmīgi īstenotam vismaz 1 (vienam) līdzvērtīgam degvielas piegādes līgumam. 

Par līdzvērtīgu piegādi tiks uzskatīta tāda piegāde, kas atbilst šādiem 
raksturlielumiem: 
- kopējais degvielas iegādes apjoms 12 mēnešu periodā: dīzeļdegviela nav 

mazāks par 20 000 litriem, benzīns Ai - 95 E nav mazāks par 10 000 litriem, 
benzīns Ai – 98 E nav mazāks par 1 500 litriem. 

1.1.2. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par izpildītiem līgumiem, kas 
atbilst minētajām prasībām. 

N
r.

p
.k

. Piegādātās preces  
(degvielas marka, apjoms 12 
mēnešu periodā) u.c. DUS 

pakalpojumu apraksts  

Pasūtītājs (nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 

adrese un 
kontaktpersona) 

Piegādes līguma 
noslēgšanas un 

pabeigšanas gads un 
mēnesis 

1.    
n    

n+1    
1.1.3. Vismaz vienam tabulā norādītajam līgumam, ar kuru Pretendents pamato savu 

pieredzes atbilstību 1.1.1.punkta a) apakšpunkta prasībām, pievienot pozitīvu 
atsauksmi no Pasūtītāja. 

1.1.4. Pretendentam saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 
nepieciešamās atļaujas vai arī līdzvērtīgas ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas 
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem apliecinātu ārvalstu pretendenta 
tiesības veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošu preču piegādi – licences kopija vai 
cits dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar degvielas 
mazumtirdzniecību. Pievienot šos dokumentus (kopijas). 

1.2. Apakšuzņēmēju saraksts  
Jāuzrāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji un katram 
šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Piegādes daļa.  

Apakšuzņēmēja nosaukums 
Veicamā Piegādes daļa 

Piegādes daļas nosaukums no 
Tehniskās specifikācijas % no piedāvājuma cenas 

   
   
 Kopā (%)   

 

Pretendenta apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē. 
 

Ar šo __________________________ (<apakšuzņēmēja nosaukums >)apņemas strādāt pie 
iepirkuma līguma „___” nosaukums „ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta 
nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 
paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem ______________________________________________ 
(<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas 
nekavējoties informēt pasūtītāju. 
Apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>)  
2Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats  
Paraksts  
Datums  

 

 

Pretendenta pārstāvis __________________________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

                                                 
2 Attiecas uz apakšuzņēmējiem - juridiskām personām. 
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Pielikums Nr.4  
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 
”DEGVIELAS PIEGĀDE SIA JK NAMU PĀRVALDE VAJADZĪBĀM” 

Identifikācijas Nr. JKNP 2017/5 
 

___________________________    ______________________________ 
  (vieta)        (datums) 
 

 

KRITĒRIJS PRASĪBAS 
PRETENDENTA 
PIEDĀVĀJUMS 

P
ar

ed
za

m
ai

s 
ie

g
ād

es
 

ap
jo

m
s:

 

- BENZĪNS Ai – 98 E     1 500 litri 
- BENZĪNS Ai – 95 E   10 000 litri 
- DĪZEĻDEGVIELA    20 000 litri 
Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par 
maksimāli nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs 
patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā 
samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu. 

 

K
v

al
it

āt
e 

Degviela atbilst spēkā esošo Latvijas 
nacionālo standartu (LVS EN 590 – 
dīzeļdegvielai, LVS EN 228-benzīnam), 
Eiropas Savienības standartu un citu 
starptautisko vai reģionālo 
standartizācijas organizāciju standartu, 
kā arī normatīvo dokumentu prasībām, 
t.sk. Ministru kabineta 26.09.2000 
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par 
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 
novērtēšanu”. 

 

Pretendents ir licencēts degvielas 
mazumtirdzniecībai. 

 

Nodrošināta vienādas kvalitātes 
degvielas saņemšana visās Pretendenta 
DUS Latvijas Republikā ar vienādiem 
saņemšanas, norēķināšanās un servisa 
nosacījumiem. 

 

Norēķinu veids 100% pēcapmaksa 20 (divdesmit) darba 
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas 

 

Ik
m

ēn
eš

a 
at

sk
ai

šu
 

 i
es

n
ie

g
ša

n
a 

p
ar

  
d

ar
b

īb
ām

, k
as

 v
ei

k
ta

s 
ar

 k
at

ru
 k

re
d

īt
k

ar
ti

 
at

ti
ec

īg
aj

ā 
m

ēn
es

ī Ne retāk kā reizi mēnesī Pasūtītājam tiek 
izsniegta izvērsta atskaite par norēķinu 
kartes lietošanu iepriekšējā mēnesī. 
Atskaite satur informāciju par degvielas 
iegādes datumu, laiku un vietu; 
iegādātās degvielas veidu un daudzumu; 
degvielas 1 (viena) litra cenu; piemēroto 
atlaidi, kopējā summa bez PVN, PVN 
vērtība, kopējā summa ar PVN. 

 

Rēķinu un atskaišu 
nosūtīšana 

Pa e-pastu info@jknp.lv vai uz pasūtītāja 
juridisko adresi Andreja Pormaļa ielā 39, 
Jēkabpils, LV-5201 

 

N
o

rē
ķ

in
s 

p
ar

 d
eg

v
ie

lu
 

p
re

te
n

d
en

ta
 d

eg
v

ie
la

s 
u

zp
il

d
es

 s
ta

ci
jā

s 

Saskaņā ar pretendenta piedāvāto 
kredītkaršu noteikumiem, 
nepieciešamais karšu skaits – 35 gab. 
Elektroniskās norēķinu kartes Pretendents 
izgatavo un izsniedz Pasūtītājam 
nepieciešamajā daudzumā bez maksas 
iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 
(desmit) darba dienu laikā. Kartes 
nozaudēšanas, nozagšanas vai bojājuma 
gadījumā Pretendents nodrošina tās 
bezmaksas aizstāšanu un nozaudētās, 
nozagtās vai bojātās kartes anulēšanu. 

 

Administratīvās 
izmaksas par 
kredītkartēm 

Bezmaksas  

Norēķinu kredītkaršu 
darbība 

Jēkabpils pilsētas administratīvā 
teritorija, kā arī Latvijas Republika 

 

mailto:info@jknp.lv


Iepirkums Id.Nr. JKNP 2017/5 13 

Norēķinu kredītkaršu 
aizsardzība 

Autorizācija  

Iespēja pasūtītājam 
ierobežot degvielas 
iegādi 

Nosakot ikmēneša limitu katrai norēķinu 
kartei 

 

Iespēja papildināt 
norēķinu kredītkartes 
limitu 

Vienas darba dienas laikā  

Servisa prasības 
DUS 

Iespēja iegādāties degvielu 24 stundas 
diennaktī 

 

Riepu gaisa korekcijas iespējas  
Iespēja iegādāties motora dzesēšanas 
šķidrumu, logu mazgāšanas līdzekli, 
bremžu eļļu, transmisijas eļļu. 

 

Pasūtītājam 
nepieciešamais DUS 
izvietojums vadoties 

no Pasūtītāja interesēm 
un vajadzībām darba 

organizācijā. 

Galvenā degvielas (benzīns Ai – 98E, 
benzīns Ai - 95E, dīzeļdegviela) 
izsniegšanas vieta - Jēkabpils pilsētas 
administratīvajā teritorijā. 

 

DUS jāatrodas ceļa posmā Jēkabpils – 
Rīga un Jēkabpils – Daugavpils 

 

DUS atrašanās vietas un nosaukums:  

Preces cena 

Jānorāda EUR par litru, atlaides EUR 
apmērs un EUR litra cena ar EUR atlaidi 
kopā. 

Benzīns Ai-98E –  
Benzīns Ai-95E – 
Dīzeļdegviela –  

Mainoties preces cenai uzpildes stacijās, 
piedāvātajai atlaidei (EUR) ir jābūt 
nemainīgai. 

 

 

 

Preces kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība garantijas vēstules veidā, ka 
nekvalitatīvas preces iegādes gadījumā, kura rezultātā pasūtītāja autotransportam ir radušies 
izdevumi, kas apstiprināts ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, izpildītājs atlīdzina pasūtītājam 
zaudējumus likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
 

________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 
 

 

________________________________   _______________________ 
(amatpersonas vārds, uzvārds)   z.v.   (personīgs paraksts) 
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Pielikums Nr.5 
 

LĪGUMA PROJEKTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2017/___ 
/Degvielas piegāde SIA JK Namu pārvalde vajadzībām/ 

 

 

 

Jēkabpilī        2017.gada __._______________ 
 

 

 

SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs 45403000484, juridiskā adrese: 
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa __________________ personā, kurš 
rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā – Pircējs), no vienas puses, un  

<Pārdevēja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās <pilnvarotā 
pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk 
tekstā – Pārdevējs), no otras puses, 

katrs atsevišķi un abas kopā šī Līguma tekstā turpmāk sauktas – Puse/es, pamatojoties uz 
SIA JK Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2017.gada ___.____________ lēmumu (sēdes 
protokols Nr.___) par iepirkuma „Degvielas piegāde SIA JK Namu pārvalde vajadzībām”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. JKNP 2017/5 (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem un Pārdevēja 
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu (benzīnu 98E, benzīnu 95E un dīzeļdegvielu), 
turpmāk tekstā – degviela un saņem degvielu uzpildes staciju pakalpojumus, Pārdevējam 
piederošajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā “DUS”), kuru saraksts norādīts 
līguma Pielikumā Nr.1, izmantojot Pārdevēja izsniegtas degvielas kredīta kartes, turpmāk 
tekstā „Kartes”.  

1.2. Pircēja prognozējamais degvielas patēriņš līguma darbības laikā ir: 
1.2.1. benzīns Ai – 98 E – 1 500 litri; 
1.2.2. benzīns Ai – 95 E – 10 000 litri; 
1.2.3. dīzeļdegviela – 20 000 litri. 

1.3. Pircējs degvielu var iegādāties un saņemt pakalpojumus Pārdevēja DUS 24 (divdesmit 
četras) stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā vai atbilstoši citam iepriekš paziņotam DUS 
darba laikam. 

 

2. DEGVIELAS CENAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 
 

2.1. Līgumcena ir līdz EUR __________________, PVN 21% EUR _________, pavisam kopā EUR 
_______________.  

2.2. Degvielas cenas tiek noteiktas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) un tajās 
iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN).  

2.3. Līgums 1.2.punktā norādītais aptuvenais degvielas daudzums Līguma darbības laikā var 
tikt precizēts, nepārsniedzot Līguma 2.1.punktā norādīto līguma summu. 

2.4. Degvielas cena var mainīties sakarā ar naftas produktu cenu izmaiņām pasaules tirgū, 
atkarībā no tirgus situācijas un valsts nodokļu politikas izmaiņām.  

2.5. Samaksa par degvielu un DUS pakalpojumiem tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas 
norēķinus un Pārdevēja izsniegtas Kartes, kuras Pārdevējs neierobežotā daudzumā bez 
maksas izgatavo un izsniedz Pircējam. 

2.6. Degviela tiek izsniegta izmantojot Kartes.  
2.7. Degvielas cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā esošajām degvielas 

pārdošanas cenām. 
2.8. Pārdevējs degvielu pārdod Pircējam, piemērojot sekojošas atlaides no degvielas 

mazumtirdzniecības cenas visā Līguma darbības laikā: 
2.8.1. benzīns Ai – 98 E – tiek piemērota atlaide ___________ EUR apmērā no 

mazumtirdzniecības viena litra šī benzīna cenas; 
2.8.2. benzīns Ai – 95 E – tiek piemērota atlaide ___________ EUR apmērā no 

mazumtirdzniecības viena litra šī benzīna cenas; 
2.8.3. dīzeļdegviela – tiek piemērota atlaide ___________ EUR apmērā no 

mazumtirdzniecības viena litra dīzeļdegvielas cenas. 
2.9. Degvielas iegādes un saņemto pakalpojumu apmaksas veids ir pēcapmaksa ar 

pārskaitījumu. Pircējs nodrošina samaksu par piegādāto degvielu 20 (divdesmit) darba 
dienu laikā pēc norēķinu perioda un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas, apmaksājot 
Pārdevēja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā bankas kontā. Pārdevējs 
rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto degvielu iesniedz līdz nākošā mēneša piektajam 
datumam, pievienojot pārskatu par katras kartes veiktajiem norēķiniem.  
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3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

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

3.2. Pircējs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo līgumu un Karšu lietošanas nosacījumiem. 
3.3. Pircējam ir tiesības veikt izmaiņas pušu apstiprinātajos ikmēneša degvielas patēriņa 

apjomos, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam ne vēlāk kā līdz mēneša 25.datumam. 
Izmaiņas stājas spēkā ar nākamā mēneša 1.datumu. 

3.4. Pircējam ir tiesības veikt vienreizējas izmaiņas Pušu apstiprinātajos ikmēneša degvielas 
patēriņa apjomos, paziņojot par to elektroniskā veidā: pa e-pastu __________________ 
Pārdevējam 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Norādītās izmaiņas degvielas limitos ir spēkā 
tikai attiecīgajā mēnesī. 

3.5. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par radītajiem 
zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām. 

3.6. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto degvielu atbilstoši līgumā noteiktajai 
kārtībai. 

3.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt degvielas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un izsniegtajam degvielas atbilstības 
sertifikātam. 

3.8. Pārdevējs apņemas nodrošināt degvielas iegādi bez pārtraukumiem atbilstoši Pasūtītāja 
noteiktajam mēneša degvielas patēriņa apjomam. 

3.9. Pārdevējs apņemas nodrošināt norēķinu kredītkaršu lietošanas iespēju ierobežošanu tikai 
degvielas iegādei. 

3.10. Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par jaunām degvielas uzpildes stacijām, ja tādas tiek 
atvērtas. 

3.11. Pārdevējs apņemas savlaicīgi nosūtīt Pircējam ikmēneša atskaites un rēķinus Līguma 
2.9.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

 

4. GARANTIJAS 
 

4.1. Pārdevējs garantē, ka visā līguma darbības laikā piegādājamās degvielas kvalitāte atbilst 
Latvijas Republikas spēkā esošajām prasībām un izsniegtajā atbilstības apliecinājumā, 
sertifikātā vai citā dokumentā norādītajiem parametriem. 

 

5. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

5.1. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu 
izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā. 

5.2. Ja 14 kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds tiek risināts tiesas ceļā saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts 
no dienas, kad kāda no pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju. 

 

6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 
 

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz ______________________ 
(datums) vai līdz līguma 2.1.punktā noteiktās summas apguvei, atkarībā no tā kurš no 
nosacījumiem iestājas pirmais. 

6.2. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto kārtību. 

6.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 
nosacījumus, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi 
tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un nosacījumi, 
vai arī Pārdevējs paaugstina degvielas cenas un paaugstinājums nav pamatots ar līguma 
2.4.punktā norādītajiem apstākļiem. 

6.5. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski 
brīdinot Pārdevēju. 

6.6. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski 
brīdinot Pircēju, ja tas vairāk kā vienu mēnesi kavē maksājumus.  

6.7. Pirms līguma laušanas Pircējs pilnībā norēķinās ar Pārdevēju par piegādāto degvielu, un 
Puses veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 
 

7.1. Pusēm 3 kalendāro dienu laikā no ārkārtēju apstākļu rašanās brīža (dabas stihija, 
ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūcijas lēmums) jābrīdina 
vienai otru par to iestāšanos, ja tā rezultātā nav iespējams izpildīt saistības, kā arī jāiesniedz 
šo faktu apliecinošs dokuments. 
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7.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies 
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt, ietekmēt un 
novērst. 

7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no 
savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 

 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

8.1. Informācija par šī līguma noteikumiem, nosacījumiem, savstarpējiem darījumiem, to 
apjomu un norēķiniem trešajām personām nav sniedzama, izņemot Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

8.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Pušu 
pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Katrai no Pusēm ir pienākums rakstiski informēt otru Pusi par rekvizītu un adreses maiņu 
7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no rekvizītu un adreses maiņas dienas. 

8.4. Puses nosaka un pilnvaro atbildīgās personas šī Līguma ietvaros: 
8.4.1. no Pasūtītāja puses : 

Vārds, uzvārds  ____________________________________________ 
Adrese   ____________________________________________ 
Tālrunis   ____________________________________________ 
Fakss   ____________________________________________ 
E-pasts   ____________________________________________ 

8.4.2. no Pārdevēja puses : 
Vārds, uzvārds  ____________________________________________ 
Adrese   ____________________________________________ 
Tālrunis   ____________________________________________ 
Fakss   ____________________________________________ 
E-pasts   ____________________________________________ 

8.4.3. Minētās personas ir tiesīgas veikt Līguma izpildes koordinēšanu, bet nav tiesīgas 
veikt grozījumus Līgumā, tā pielikumos vai parakstīt Vienošanās protokolus. 

8.5. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, ar 3 (trīs) pielikumiem, kuri ir šī līguma neatņemama 
sastāvdaļa, divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem glabājas pie Pircēja, bet otrs 
pie Pārdevēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.6. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi: 
8.6.1. Pielikums Nr. 1 ”Pārdevējam piederošo DUS saraksts”; 
8.6.2. Pielikums Nr. 2 ”Tehniskais piedāvājums”; 
8.6.3. Pielikums Nr. 3 ”Finanšu piedāvājums” 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

PIRCĒJS      PĀRDEVĒJS 
SIA JK Namu pārvalde    _____________________________________ 
Jur. adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils  Jur. adrese ________________________________ 
Faktiskā adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils  Faktiskā adrese ____________________________ 
Vienotais reģ. Nr.45403000484    Vienotais reģ. Nr.___________________________ 
Konts LV17UNLA0050005874865   Konts ____________________________________ 
AS SEB banka      Banka ___________________________________ 
Tālrunis 65231206     Tālrunis _________________________________ 
E-pasts: info@jknp.lv      E-pasts: __________________________________ 
 

Valdes loceklis ____________________  _____________________________________ 
          (_______________________)              (__________________________) 
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