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I   VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Pasūtītājs un finansējums 

Pasūtītāja nosaukums Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs 

Juridiskā adrese Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads. LV-4101 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000083637 

Kontaktpersona Zigmunds Ozols 

Tālr. Nr. 64125233 

Faksa Nr. 64125638 

Oficiālā elektroniskā pasta adrese ci_ac@skolas.cesis.lv 

  

Pasūtītājs veic cenu aptauju par norādītā degvielas kopapjoma iegādi izmantošanai vasaras 

un ziemas periodā. 
 

2. Tirgus cenas aptaujas priekšmets 

3.1. Degviela – benzīns 95E apm. 2200 litri gadā, dīzeļdegviela apm. 2400 litri gadā 

turpmāk tekstā – Prece (pielikums nr.2). 

3.2. CPV kods –09100000-0 

3.3. Degvielas kredītkartes vismaz 2 gb (kredītkaršu skaits Līguma izpildes laikā var 

mainīties) 

 

4. Līguma izpildes laiks un vieta 

4.1. Līguma izpildes vieta – Cēsīs u.c. Latvijas Republikas pilsētās. 

4.2. Līgums tiks noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

4.3. Pasūtītājs iegādāsies degvielu pretendenta DUS ar piedāvāto atlaidi, veicot 

pēcapmaksu. 

 

5. Nolikuma saņemšanas vieta 

5.1.Tirgus cenas aptaujas darba uzdevums ar pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā 

internetā https://www.csip.lv/iepirkumi-2020/ tirgus cenas aptaujas komisijas apstiprināto 

darba uzdevumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties pie Iepirkumu komisijas sekretāres 

Cēsu Bērzaines pamatskolas attīstības centra ēkas 2. stāvā, 234.kab.,  Bērzaines ielā 34, 

Cēsīs, Cēsu novadā, darba dienās. 

5.2.Tirgus cenas aptaujas darba uzdevuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek 

publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā https://www.csip.lv/iepirkumi-2020/ .Piegādātāja 

pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērot to savā 

piedāvājumā. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 

6.1 Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 26.jūnija plkst. 11.30 Pasūtītāja kancelejā 

(234.kab.) Bērzaines ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā, 234. kab.  

6.2 Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sēdē tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām. 

6.3 Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 

5.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā. 

6.4 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

6.5 Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to 

neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. 

 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

7.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz līguma noslēgšanai, bet ne 

mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 7.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā, 

https://www.csip.lv/iepirkumi-2020/
https://www.csip.lv/iepirkumi-2020/
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Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 

dienu laikā. 

8. Kontaktpersonas 

8.1. Kontaktpersonas, kuras sniedz skaidrojumus par cenu aptajuas arba uzdevumu un 

tehnisko specifikāciju: 

Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktors Zigmunds Ozols, tālr. 64125233  

 

II PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

9. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā: 

9.1. pretendents atbilst profesionālās darbības veikšanai un pretendenta finansiālais stāvoklis, 

tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pasūtītāja (darba uzdevumā) izvirzītajām 

prasībām. 

9.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 

10. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

10.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības cenu aptaujā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, gadījumos, ja:  

10.1.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

10.1.2. ja piedāvājums neatbilst tirgus cenas aptaujas darba uzdevuma 

prasībām; 

10.1.3. pretendentam nav tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību 

Latvijas Republikas teritorijā. 

10.1.4. Pretendentam nav akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas 

vai citas kompetentas institūcijas izsniegta atbilstības sertifikāta, kas 

apliecina minētā Pretendenta pārdodamās degvielas atbilstību Latvijas 

nacionālajiem standartiem saskaņā spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, 

Eiropas Savienības standartu un citu normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā: 

1) 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības 

prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”; 

2) 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”; 

 

11. Pretendentam jāatbilst sekojošām prasībām 

11.1. pretendentam ir pieredze degvielas mazumtirdzniecības jomā ne mazāk kā 3 

(trīs) gadi; 

11.2. pretendentam ir licence, kas apliecina tiesības nodarboties ar degvielas 

mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā; 

11.3. pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas Cēsīs un Latvijas Republikas 

teritorijā ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas līguma darbības laikā. 

11.4. uz pretendentu neattiecas nolikuma 10.1. apakšpunktos minētie nosacījumi. 

11.4.1. pretendents nodrošina rēķinu uzskaiti elektroniskā sistēmā, kurā redzamas, tekošā 

mēneša ( katrā dienā), iepriekšējos mēnešos veiktās operācijas (kartes nr., lietotājs, 

uzpildītā degviela u.c.)   

 

 

III NOTEIKUMI PIEDĀVĀJUMA SASTĀDĪŠANAI UN IESNIEGŠANAI  

12. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu cenu aptaujas 

priekšmetu. 
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12.1 Visi piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu eksemplāri ir jāiesniedz 

atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar norādi “Oriģināls”.  

12.2 Aploksne ar piedāvājuma oriģinālu ir jānoformē atbilstoši sekojošām prasībām: 

- pasūtītāja nosaukums un adrese; 

- pretendenta nosaukums, juridiskā un biroja adrese; 

- sekojoša atzīme: 

Cenu aptauja „Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram” 

ID 3/2020 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa; 

- līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un 

pilnvarotās personas parakstu. 

12.3. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā.  

12.4. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības 

dokumentu noformēšanai. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši šī 

nolikuma prasībām un LR noteiktajiem normatīvajiem aktiem, netiek vērtēti.  

12.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.6. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

12.7. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

 

13.  Finanšu piedāvājums  
13.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidlapu (3. 

pielikums).  

13.2. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda:  

13.2.1. viena litra degvielas cenu eiro 2020.gada 14. jūnijā  bez PVN (šo cenu nosaka, ņemot 

vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2020.gada 14. jūnijā );  

13.2.2. konstantu atlaidi Latvijas teritorijā no viena litra degvielas cenas DUS (ja tāda ir), 

izteiktu eiro;  

13.2.3. degvielas cenu ar nolikuma 13.2.2. punktā minēto atlaidi bez PVN;  

13.2.4. piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN un ar PVN).  

13.3. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās 

prasības.  

13.4. Cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Degvielas iepirkumu, tajā skaitā 

visiem nodokļiem un nodevām.  

13.5. Pretendenta piedāvātā atlaide nevar tikt samazināta iepirkuma līguma darbības laikā. 

13.6.  Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, jābūt 

iekļautām veiktajos aprēķinos /degvielas karšu izgatavošana u.c./. Papildus izmaksas, kas 

nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot 

iepirkuma līgumu. 

13.7. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīga vai pilnvarotā persona 

(pievienojot pilnvaru). 

13.8 Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras var 

tikt iesniegti neiesietā veidā, uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam).  

13.9. Iepirkumam iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un 

normatīvajos aktos ietvertajām prasībās un jāietver cauršūtas (nodrošinot lapu 

aizvietošanas neiespējamību), iesietas un numurētas lapas. 

 

IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA  

14. Pretendentu atlases dokumenti: 
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14.1. Satura radītājs: 

14.2. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas ir aizpildīts 

atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1. 

14.3. Pretendentam ir jāiesniedz brīvā formā noformēts un paraksttiesīgas personas 

parakstīts apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumi. 

14.4. Licences kopija, kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar degvielas 

mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā; 

14.5. Pretendenta degvielas uzpildes staciju saraksts ar adresēm; 

14.6. Tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar cenu aptaujas pielikumu 

Nr.2;  

14.7. Finanšu piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar cenu aptaujas pielikumu Nr.3; 

14.8. Aizpildīts līguma projekts, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

14.9. Šobrīd realizējamās degvielas (par katru tās veidu) atbilstības (kvalitātes) 

sertifikāta apliecinātas kopijas. 

14.10. Klientu apkalpošanas sistēmas apraksts (degvielas karšu izsniegšanas kārtība, 

norēķinu kārtība u.c.) 

14.11. Garantijas vēstule par preces kvalitātes nodrošināšanu visā līguma laikā 

 

15. Ja pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu uzņēmēju 

iespējām (turpmāk tekstā – saistītā persona), pretendentu atlasei papildus jāiesniedz sekojoši 

dokumenti: 

15.1. Pretendenta noformēts un paraksttiesīgas personas parakstīts apliecinājums, 

ka uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 panta nosacījumi. 

15.2. Saistītās personas apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar pretendentu 

konkrētā līguma izpildei. 

 

16. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz cenu aptauju, pretendentam netiek 

atdots. Par jebkuru informāciju, kura ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

 

V PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

 

17. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji: 

17.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību cenu aptaujas nolikumā un tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām (t.sk. noformējuma prasībām, kas var ietekmēt 

piedāvājuma būtību vai tā tiesiski saistošo raksturu pretendentam) un izvēlas 

piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

17.2. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma 

atbilstību 12. punktā un tā apakšpunktos noteiktajām noformējuma prasībām.  

17.3. Komisija vērtē pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar 9. punktu 10. un 13. 

punktiem, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases 

un kvalifikācijas prasībām.  

17.4. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību 

Tehniskajai specifikācijai. Ja tehnisko piedāvājumu atbilstības izvērtēšanas gaitā 

rodas objektīva nepieciešamība, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam 3 darba 

dienu laikā iesniegt nepieciešamo papildu informāciju par piedāvāto preci.  

17.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas 

aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo un 

par to informē attiecīgo pretendentu. 

17.6. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo 
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līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

17.7. Komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 

un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo cenu. 

17.8. Komisija pārbaudīs nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams 

Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents precizē dokumentus, kas iesniegti 

komisijai 

17.9. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Darba uzdevuma 5.sadaļā 

pieprasītos dokumentus, komisija to izslēdz no dalības cenu aptaujā un par 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija atzīst 

nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Darba uzdevuma prasībām un ir iesniedzis 

piedāvājumu par nākamo viszemāko cenu. 

 

VI  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

18. Pretendenta tiesības: 

18.1. komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz cenu aptaujas komisijas pieprasījumiem 

par papildus informāciju. 

18.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

18.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

 

 

VII IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

19. 1. Komisijai ir jānodrošina tirgus cenas aptaujas norise un dokumentēšana. 

10.2. Komisijai ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska pieeja tirgus cenas aptaujas 

dokumentiem Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centra mājas lapā internetā 

https://www.csip.lv/iepirkumi-2020/ kā arī jānodrošina iespēja iepazīties ar tirgus cenas aptaujas 

dokumentiem uz vietas, sākot ar attiecīgās tirgus cenas aptaujas izsludināšanas brīdi. 

10.3. Ja piegādātājs ir laikus rakstveidā pa e-pastu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju, 

Pasūtītājs to sniedz piegādātājam ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas 

uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami tirgus 

cenas aptaujas dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendenta pienākums ir sekot 

Pasūtītāja mājas lapā publicētajai informācijai. 

10.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

10.5. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo darba uzdevumu, 

kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Komisija noraida darba uzdevumam neatbilstošos 

piedāvājumus; izvēlas no pretendentiem, kas piedāvājuši tirgus cenas aptaujas darba uzdevumam 

atbilstošus piedāvājumus, pretendentu, kas piedāvājis zemāko līgumcenu.   

 

 

VIII LĪGUMA PROJEKTS 

20. Līguma projekts ir pievienots Cenu aptaujas darba uzdevumam kā pielikums Nr.4. 

20.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem nolikuma un līguma 

nosacījumiem un apņemas tos pildīt. 

 

https://www.csip.lv/iepirkumi-2020/
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IX PIELIKUMI 

21. Darba uzdevumam pievienoti šādi pielikumi: 

 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos enu aptaujā; 

 2.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

 3. pielikums - Finanšu piedāvājums; 

 4. pielikums – Līguma projekts. 
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1.pielikums 

Cenu aptaujai 

„Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines  

pamatskolai-attīstības centram” 

ID 3/2020 

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

2020. gada ____ . ______________ 

 

Adresāts: Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs 

Bērzaines ielā 34, Cēsīs, LV-4101 

Iepirkums:  „Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines  pamatskolai-attīstības centram” 

(identifikācijas Nr. 3/2020) 

 

Pretendents: _________________________________________________________ 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas darba uzdevumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu 

cenu aptaujas piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, nodrošināt degvielas preces 

saskaņā ar nolikumu un mūsu iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu. 

Ar šo mēs apliecinām, ka: 

-nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā 

piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

-mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no konkursa piedāvājumu atvēršanas datuma un var tikt 

akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās; 

-mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

-esam iepazinušies ar visiem cenu aptaujas darba uzdevuma dokumentiem, to skaidrojumiem, 

grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami cenu aptaujas nosacījumi un 

prasības; 

-mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu 

piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču izgatavošanu un piegādi, kā 

arī Latvijas Republikā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas; 

 - apliecinām, ka attiecībā uz ____________ (pretendenta nosaukums) neattiecas Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumi. 

-uzņemamies pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību cenu aptaujas darba uzdevvuma prasībām.  

Mūsu piedāvātā cena: 

 

ir ______________________________________________EUR bez PVN 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts:    ___________________________ 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:  ___________________________ 

Pretendenta nosaukums un adrese un rekvizīti:  ___________________________ 
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2.pielikums  

Iepirkuma nolikumam 

„Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines  

pamatskolai-attīstības centram” 

ID 3/2020 
 

Tehniskā specifikācija 

 

Degviela 

 

Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas iegādes pieejamību visās Pretendenta 

DUS ar vienādiem saņemšanas un norēķināšanās nosacījumiem 24 stundas diennaktī, 7 dienas 

nedēļā vismaz 2 lietotājiem. Degvielas iegāde tiek nodrošināta ar degvielas kredītkartēm. 

Pretendenta degvielas uzpildes staciju izvietojumam jābūt ne vairāk kā 200 km attālumā 

vienai no otras. Vienai no Pretendenta degvielas uzpildes stacijām jāatrodas Cēsu pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

Pasūtītājam svarīgākie virzieni: Cēsis – Rīga, Cēsis – Limbaži, Cēsis – Ventspils, Cēsis – 

Liepāja, Cēsis – Daugavpils, Cēsis – Alūksne, Cēsis- Madona, Cēsis- Valmiera, Cēsis- Valka, 

Cēsis- Ainaži, Cēsis- Rēzekne, Cēsis-Ogre, Cēsis-Tukums, Cēsis – Jelgava, Cēsis-Vecumnieki, 

Cēsis-Kandava, Cēsis-Balvi, Cēsis-Jēkabpils, Cēsis-Aizkraukle, Cēsis-Jūrmala, Cēsis-Skrunda. 

Degvielas iegādes prognozētie apjomi pa degvielas veidiem: 

Degvielas veids Mērvienība Daudzums 

Benzīns ar 

oktānskaitli 95 
litri 2200 

Dīzeļdegviela (izmantošanai 
vasaras un ziemas periodā) 

litri 2400 

 Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības standartu un 

citu normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā: 

12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām 

degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”; 

26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”. 

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu 
 

(amats) (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds) 
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3.pielikums  

Iepirkuma nolikumam 

„Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines  

pamatskolai-attīstības centram” 

ID 3/2020 

 

Finanšu piedāvājums 

Cenu aptaujas komisijai, Bērzaines ielā 34, Cēsis, LV – 4101  

                         

________________ 
piedāvājuma sastādīšanas vieta 

2020. gada____.__________ 

 

 

(pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija.) 

 

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar cenu aptauju „Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines  

pamatskolai-attīstības centram”, identifikācijas Nr. 3/2020. 

 

1 2 3 4 

Degvielas 

veids 

Cena par 1 (vienu) 

degvielas litru bez PVN 

2020. gada 14. jūnijā, 

EUR* 

Atlaide vienam 

litram, Ls 

Piedāvātā cena bez 

PVN par 1 

degvielas litru ar 

atlaidi, EUR (2-3) 

95    

DD    

 

*Cenu nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2020. 

gada 14. jūnijā 

 

 

5 6 7 8 

Degvielas 

veids 

Paredzamais apjoms 

(litri) 

Piedāvātā cena bez 

PVN par 1 

degvielas litru ar 

atlaidi, EUR (2-

3=4) 

Summa bez PVN 

(6x7) 

95 2200   

DD 2400   

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:  

PVN, EUR:  

Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:  

 

 

 

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas. 

 

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu. 

(amats) (paraksts)                                                                  (vārds, uzvārds) 
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4.pielikums  

Iepirkuma nolikumam 

„Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines  

pamatskolai-attīstības centram” 

ID 3/2020 

Līguma projekts 

identifikācijas Nr. 3,2020 

 

Cēsīs,   20___.gada ____.__________ 

 

CĒSU BĒRZAINES PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS reģ. Nr. ..........., adrese 

Bērzaines ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, kuras vārdā saskaņā 

............................................................ un 

<nosaukums>, vienotais reģ. Nr. - <numurs>, juridiskā adrese – <adrese>, turpmāk tekstā - 

Piegādātājs, kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, 

uzvārds>,   

turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz <cenu aptaujas, identifikācijas Nr.> turpmāk tekstā – < procedūras 

nosaukums>, rezultātiem,  

noslēdz šo Piegādes līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par tālāk norādīto: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM <līguma priekšmets> turpmāk tekstā 

degviela, saskaņā ar šo Līgumu un tajā noteikto termiņu un apjomu, Finanšu piedāvājumu 

(1.pielikumu), Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), iepirkuma procedūras noteikumiem un 

iesniegto piedāvājumu. 

1.2. Degvielas iegāde notiek pa daļām PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās, izmantojot 

PĀRDEVĒJA izsniegtās degvielas kartes. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PIRCĒJS var 

iegādāties degvielu PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās, turpmāk tekstā - DUS katru 

dienu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, izmantojot degvielas kredītkartes (turpmāk 

tekstā – kartes).  

 

2. Līguma izpildes kārtība 

2.1.PIRCĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, 

rakstiskā veidā paziņo PĀRDEVĒJAM nepieciešamo degvielas kredītkaršu skaitu un 

karšu lietotājus. Šā Līguma punkta izpildē PIRCĒJU pilnvarots pārstāvēt 

_____________tālr._________no PĀRDEVĒJA puses – _____ (Vārds. Uzvārds, 

tālrunis). 

2.2.Degvielas kredītkaršu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties. 

2.3.PĀRDEVĒJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc karšu skaita saņemšanas izsniedz 

PIRCĒJA pārstāvim kartes un karšu lietošanas noteikumus.  

2.4.PĀRDEVĒJS rakstiski informē PIRCĒJU par izmaiņām karšu lietošanas noteikumos ne 

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

2.5.PĀRDEVĒJS līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam 

elektroniskā veidā uz e-pastu______________:  

2.5.1. Sadalītu Pārskatu pa kartēm (kartes numurs, lietotājs, uzpildīšanas datums, cena, 

degvielas veids, litri); 

2.6.PĀRDEVĒJS nodrošina rēķinu uzskaiti elektroniskā sistēmā, kurā redzamas iepriekšējo 

mēnešu, tekošā mēneša (dienas) veiktās operācijas (kartes nr., lietotājs, uzpildītā degviela 

konkrētajā dienā u.c.)   
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3. DEGVIELAS CENA 

  

3.1. Degvielas cenas tiek noteiktas šajā līgumā. Šajā summā ietilpst degvielas piegādes 

izmaksas līdz PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijām visā Latvijas Republikas teritorijā, 

visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas. 

3.2. PĀRDEVĒJS pārdod degvielu par mazumtirdzniecības cenu, kas konkrētajā piegādes brīdī 

ir par ....... EUR (bez PVN) zemāka par PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijā noteikto. 

Visā līguma darbības laikā degvielas piegādei piešķirtā PĀRDEVĒJA atlaide paliek 

nemainīga. 

3.3. Saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Finanšu piedāvājumu viena litra benzīna cena ir EUR 

________ bez PVN 21%, bet dīzeļdegvielas viena litra cena ir EUR _____ bez PVN 21%. 

3.4. Līguma kopējā cena tiek noteikta reizinot viena litra degvielas cenu līguma parakstīšanas 

brīdi ar kopējo līguma apjomu un atņemot PĀRDEVĒJA piedāvāto atlaidi degvielas 

piegādei. Līguma summa ir EUR ________(________________), + PVN 21% EUR 

_____ (_____________), kas pavisam kopā ir EUR _________ (_______________).  

 

4. DEGVIELAS KVALITĀTE 

 

4.1. PĀRDEVĒJAM jānodrošina, ka visā šī līguma darbības laikā degvielas kvalitāti apliecina 

degvielas ražotāju un izplatītāju derīgi un atbilstoši sertifikāti, kuri atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

4.2. PĀRDEVĒJS nodrošina degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un 

atbilstības sertifikātiem un citiem Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos 

noteiktiem normatīviem un pēc PIRCĒJA pieprasījuma iesniedz Latvijas Republikā 

noteiktajā kārtībā noformētu degvielas atbilstības sertifikātu kopijas. 

4.3. Pretenzijas par degvielas kvalitāti PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM rakstveidā 5 (piecu) 

darba dienu laikā no degvielas iegādes brīža: 

3.3.1. šajā gadījumā PIRCĒJS par saviem līdzekļiem veic degvielas ekspertīzi, paraugu 

ņemot no attiecīgās DUS degvielas tvertnes; 

3.3.2. gadījumā, ja neatkarīgs eksperts savā slēdzienā dod atzinumu, ka degvielas paraugs 

neatbilst kvalitātes sertifikātam, tad PĀRDEVĒJS apņemas segt visus izdevumus, kas 

saistīti ar nekvalitatīvas degvielas izsniegšanu. 

3.4. Ja pēc degvielas pieņemšanas šī līguma 3.3.punktā norādītajā termiņā netiek iesniegta 

pretenzija, degvielas tiek atzītas par pieņemtām un pasūtījums par izpildītu. 

 

5. DEGVIELAS IEGĀDES KĀRTĪBA 

 

5.1. PIRCĒJS iegādājas degvielu PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas 

Republikas teritorijā, izmantojot PĀRDEVĒJA izsniegtās degvielas kartes. 

5.2. Gadījumā, ja tiek konstatēta bojāta degvielas karte, PĀRDEVĒJS to apmaina pret 

nebojātu 3(trīs) darba dienu laikā no paziņojuma un bojātās degvielas kartes iesniegšanas 

dienas PĀRDEVĒJAM. 

 

6. NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. PĀRDEVĒJS līdz katra mēneša 5.datumam nosūta PIRCĒJAM rēķinu, par iepriekšēja 

kalendārajā mēnesī faktiski izlietoto degvielu. 

6.2. Samaksa par iepriekšējā mēnesī iegādāto degvielu tiek veikta līdz katra mēneša 

30.datumam. Samaksa uzskatāma par izpildītu ar brīdi, kad PIRCĒJS ir veicis 

pārskaitījumu PĀRDEVĒJA norādītajā norēķinu kontā. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā par piegādāto un Līguma noteikumiem atbilstošo degvielu EUR 

(eiro) ar pārskaitījumu PIEGĀDĀTĀJA bankas kontā, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA 
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izrakstītu rēķinu. 

6.4. Gadījumā, ja PIRCĒJS neievēro šī Līguma 5.2.punkta noteikumu maksājumu termiņu, 

PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas 

par katru nokavēto samaksas veikšanas darba dienu. 

6.5. Ja PĀRDEVĒJS savlaicīgi un termiņā nenodrošina PIRCĒJAM iespēju iegādāties 

degvielu, PIRCĒJAM, ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0.1 % apmērā no kopējās Līguma 

summas par katru nokavēto dienu.  

6.6. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

 

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

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

7.2. Pie nepārvaramas varas apstākļiem netiek pieskaitīti traucējumi informācijas saņemšanā, 

kurus ir izraisījis sakaru operators. Ja saistību izpilde nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav 

iespējama ilgāk kā 30 dienas, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs prasīt neiespējamo saistību 

izpildes atcelšanu, Līdzējiem vienojoties par šādas atcelšanas kārtību. 

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

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA ATCELŠANA 

 

8.1. Ja viens no Līdzējiem pārkāpis kādu no Līguma nosacījumiem, otram Līdzējam ir 

tiesības pieteikt pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru 

Līdzējs uzskata par pārkāptu. 

8.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Līdzēji atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad 

domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā 

kārtībā pēc PIRCĒJA teritoriālās piekritības. 

8.3. PĀRDEVĒJAM ir tiesības atkāpties no Līguma, ja PIRCĒJS atkārtoti neveic samaksu 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

8.4. PIRCĒJAM ir tiesības atkāpties no Līguma, ja PĀRDEVĒJS nepilda Līgumā minētās 

saistības. 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

9.1. Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Degvielas 

piegāde tiek veikta no Līguma noslēgšanas dienas līdz 20____.gada __________, vai līdz 

brīdim, kad sasniegta Līguma cena (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), atkarībā no 

tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 

9.2. PIRCĒJS ir tiesīgs slēgt piegādes līgumu ar citiem degvielas piegādātājiem. PIRCĒJAM 

nav obligāti jāizlieto Līguma 1.1.punktā paredzētais degvielas daudzums. 

9.3. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS nozīmē pārstāvjus, 

kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veikt ar šo 
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Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizēt starp Līdzējiem finansiāla un cita 

rakstura vienošanos slēgšanu. 

9.4. Līgumu var grozīt un papildināt Līdzējiem rakstiski vienojoties, vienošanos pievieno 

Līgumam un tā ir neatņemam šī Līguma sastāvdaļa. 

9.5. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie Līguma punkti 

paliek spēkā 

9.6. Strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.7. Līdzēji ir iepazinušies ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu PIRCĒJA un PĀDEVĒJA 

vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Līdzējiem rakstiski vieno joties 

9.8. Šis Līgums ir sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie PIRCĒJA, 1 

(viens) pie PĀRDEVĒJA.   

 

10. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

 

PIRCĒJS 

 

PĀRDEVĒJS 
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