APSTIPRINĀTS
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisija sēdē
2014.gada 5.martā
Sēdes protokola Nr.1
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1
Iepirkuma identifikācijas numurs
LOC 2014/03
1.2
Pasūtītājs:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas Nr. 42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63483892; fakss +371 63483890
1.3.
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” vajadzībām.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: degvielas uzpildes stacijas Latvijas Republikā

1.5.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” Informācijas centrā Brīvības iela 39,
Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pirmssvētku dienās no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00) līdz 2014.gada 17.martam pulksten 10:00.
1.5.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa
beigām.
1.5.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks
neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.6.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs noformējuši un
iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām.
1.6.2. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu
formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
1.6.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir
svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts
valodā”.
1.6.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3.3.sadaļā
noteiktos dokumentus.
1.6.5. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisijai
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
Iepirkumam „Par degvielas iegādi”
(Identifikācijas numurs LOC 2014/03).
Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
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1.6.6. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu.
1.6.7. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var
iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam
dokumenta oriģinālam.
1.6.9. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā
persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj
(iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
1.6.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams
ievērot komercnoslēpumu. Pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda
statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas
ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.6.11. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
1.6.12. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.6.13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā
pielikumu nosacījumiem.
1.6.14. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.7.
Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma
variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.8.
Pasūtītāja kontaktpersona
Raivo Špaks, Liepājas Olimpiskā centra direktora vietnieks, tel. 63483892, raivo@loc.lv.
1.9.

Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
nosacījumiem.

1.10.
Nolikuma saņemšana:
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Liepājas Olimpiskais
centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā „Par LOC”, sadaļā „Iepirkumi” (http://www.loc.lv/lv/parloc/iepirkumi/) .
1.11. Papildu informācijas sniegšana:
1.11.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas
lapā pie nolikuma (http://www.loc.lv/lv/par-loc/iepirkumi/). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot
līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.11.2. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo
informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.
2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
2.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” vajadzībām
2.2. CPV kods – 09100000-0 (degvielas).
2.3. Tehniskās specifikācijas ir iepirkuma nolikuma 2.pielikums un nosaka detalizētas prasības attiecībā uz
iepirkuma līguma izpildes nosacījumiem.
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3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.
Pretendents:
3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, piegādāt preces un sniegt finanšu līzinga pakalpojumus un ir
iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.
3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam,
piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot
šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
3.2.
Prasības Pretendentiem :
3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi.
3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un
ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un sniegt nepieciešamos pakalpojumus.
3.2.4. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
3.2.5. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 3 (trīs) līdzīgus līgumus, par
kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes.
3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:
3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums).
3.3.2. Pretendenta tehniskais piedāvājums (pēc formas – nolikuma 3.pielikums).
3.3.3. Pretendenta finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 4.pielikums).
3.3.4. Informācija par sekmīgi izpildītājiem līdzīgajiem līgumiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (pēc formas
– nolikuma 5.pielikums).

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
Vispārīga informācija:
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā
sēdē;
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija
nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;
Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai;
Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents
uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram
pretendentam jāsniedz atbilde.
Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē
pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;
Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

4.2.
Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību
noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un
veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs
pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši
noteiktajām prasībām un kritērijiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības
iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ,
pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajai un astotajai daļai.
4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

3

4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas
pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā
norādītos kontaktus.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
4.3.1. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām, nav atzīts
par nepamatoti lētu un atbilst pasūtītāja finanšu iespējām.
4.3.2. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem un novērtēšanas
kārtībai:
Vērtēšanas kritērijs
Maksimālais
Aprēķina algoritms
punktu skaits
Cena
87 punkti
Lētākā piedāvājuma kopējā cena bez PVN/vērtējamā
piedāvājuma kopējā cena bez PVN * 90 punkti
DUS skaits Liepājā
4 punkti
Vērtējamā piedāvājuma DUS skaits Liepājā/lielākais
piedāvātais DUS skaits Liepājā * 4 punkti
DUS
skaits
Latvijas 4 punkti
Vērtējamā piedāvājuma DUS skaits Latvijas
Republikā
Republikā/lielākais piedāvātais DUS skaits Latvijas
Republikā * 4 punkti
Rēķina apmaksas termiņš no 2 punkti
Līdz 20 (divdesmit) dienām – 1 punkti
tā saņemšanas dienas
Līdz 30 (trīsdesmit) dienām – 2 punkti
Izvēles papildu pakalpojumu 3 punkti
Ja vismaz pusē no pretendenta īpašumā vai valdījumā
pieejamība:
esošajās DUS pieejami –
visi minētie izvēles papildu pakalpojumi – 3 punkti;
 Patēriņa
preču
divi no minētajiem pakalpojumiem – 2 punkti;
mazumtirdzniecība
viens no minētajiem pakalpojumiem – 1 punkts.
 Automašīnu piederumu
mazumtirdzniecība
 Automašīnu mazgāšana
KOPĀ
100 punkti
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

Katrs komisijas loceklis novērtē katru no atbilstošajiem piedāvājumiem saskaņā ar minētajiem
kritērijiem.
Aprēķinot katram pretendentam piešķiramo punktu skaitu atbilstoši kritērijiem, katrā gadījumā
punktu skaitu matemātiski noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.
Komisijas locekļu individuālos vērtējumus apkopo, katra piedāvājuma iegūtos punktus saskaita un
sadala ar to komisijas locekļu skaitu, kas veikuši piedāvājumu individuālo vērtēšanu.
Par pasūtītājam visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to, kas ieguvis visizdevīgāko piedāvājumu.

5. IEPIRKUMA LĪGUMS
5.1. Pasūtītājs un Pretendents slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projektu (nolikuma
6.pielikums).
5.2. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2prim panta trīspadsmito daļu, noslēgto līgumu
tekstus, kā arī to grozījumu tekstus publicē savā mājas lapā.

6.1.

6.2.

6. PIELIKUMI
Nolikumam ir šādi pielikumi:
6.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā forma (1.pielikums).
6.1.2. Tehniskā specifikācija (2.pielikums).
6.1.3. Tehniskā piedāvājuma forma (3.pielikums).
6.1.4. Finanšu piedāvājuma forma (4.pielikums).
6.1.5. Informācija par izpildītājiem līgumiem (5.pielikums).
6.1.6. Iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).
Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Pielikums Nr.1

Nolikumam LOC 2014/03
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Sabiedrības nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

reģistrācijas numurs

rīkojas
pārstāvības pamats

Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Par degvielas iegādi” (LOC 2014/03).
Apliecina, ka:
−

pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un sniegt pakalpojumus;

−

esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma prasībām;

−

visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
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2.pielikums

Nolikumam LOC 2014/03
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. PRASĪBAS DEGVIELAI:
Nr.p.k.

Degviela

1.

Bezsvina
benzīns
oktānskaitli „95”

2.

Dīzeļdegviela

Atbilstība standartiem
ar

pētniecisko Degvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
standartiem. Mainoties normatīvajiem aktiem vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi
no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas.

2.PRASĪBAS DUS:
1.Pamatpakalpojums – pretendents visās savās īpašumā vai valdījumā esošajās degvielas uzpildes stacijās
Latvijas Republikā nodrošina degvielas mazumtirdzniecību, izmantojot izpildītāja izsniegtu kredītkarti.
Degvielas kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas.
2.Papildus pakalpojumi – pretendents visās savās īpašumā vai valdījumā esošas degvielas uzpildes stacijās
nodrošina saņemt sekojošus papildus pakalpojumus Latvijas Republikā:
- Pakalpojums „Gaiss” – DUS brīvi pieejama gaisa spiediena auto riepās mērīšanas ierīce;
- Pakalpojums „Ūdens” – DUS brīvi pieejama ūdens ieguves vieta ar logu tīrīšanai nepieciešamo inventāru
(trauks ūdenim, birste logu tīrīšanai).
3.PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DUS TĪKLU
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikā (vienmērīgs
pārklājums, DUS izvietotas visā valsts teritorijā), norēķinoties ar izpildītāja izsniegtu elektronisko norēķinu
kredītkarti.
Pretendentam ir jānodrošina šādas obligātās degvielas uzpildes stacijas, kurās ir iespējams uzpildīt
degvielu visu diennakti bez brīvdienām”, norēķinoties ar izpildītāja izsniegtu kredītkarti un saņemt vismaz
šādus papildus pakalpojumus - „Gaiss” un „Ūdens”:
 Vismaz 2 (divas) degvielas uzpildes stacijas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, no
kurām 1 (viena) atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā pie maršruta izbraukšanai uz Rīgu.
 1 (viena) degvielas uzpildes stacija Rīgā, Kalnciema ielā, braucot no Rīgas centra pāri Vanšu
tiltam vai Akmens tiltam virzienā uz Jūrmalas pilsētu.
 1 (viena) degvielas uzpildes stacija ceļā no Liepājas uz Rīgu pie šosejas A9 (Saldus un Brocēnu
novada robežās).


1 (viena) degvielas uzpildes stacija Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.



1 (viena) degvielas uzpildes stacija Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.



1 (viena) degvielas uzpildes stacija Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.



1 (viena) degvielas uzpildes stacija Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.



1 (viena) degvielas uzpildes stacija Limbažu pilsētas administratīvajā teritorijā.



1 (viena) degvielas uzpildes stacija Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.



1 (viena) degvielas uzpildes stacija Siguldas pilsētas administratīvajā teritorijā.
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4.NORĒĶINU KĀRTĪBA:
Pretendents visās Pretendenta īpašumā vai valdījumā esošajās degvielas uzpildes stacijās nodrošina
bezskaidras naudas norēķinu kārtību, izmantojot īpaši izgatavotas elektroniskās norēķinu kartes kredītkartes. Ar izsniegtajām kartēm ir iespējams norēķināties par visiem DUS pieejamiem
pakalpojumiem.
Elektroniskās norēķinu kartes Pretendents izgatavo un izsniedz Pasūtītājam iespējami īsā termiņā, bet ne
vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Kartes nozaudēšanas, nozagšanas vai
bojājuma gadījumā Pretendents nodrošina tās bezmaksas aizstāšanu un nozaudētās, nozagtās vai bojātās
kartes anulēšanu.
Par katru kalendāro mēnesi Pretendents izraksta Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar piedāvāto apmaksas
termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par 20 (divdesmit) dienām.

5.APJOMS
Aptuvenais degvielas daudzums (litros) trīs gados
Nepieciešamo
norēķinu karšu
skaits

5

Dīzeļdegviela

Bezsvina benzīns ar
pētniecisko oktānskaitli
„95”

10500

9000
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3.pielikums

Nolikumam LOC 2014/03
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
_______________ (vieta, datums)
_______________ (pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs)
Iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma „Par degvielas iegādi”, identifikācijas numurs LOC 2014/03,
noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām un līgumprojektu, piedāvājam nodrošināt
degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” vajadzībām Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā un citās degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši
tehniskajam piedāvājumam:
Nr.
1.
1)

PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
PRASĪBAS DEGVIELAI UN AUTOGĀZEI
Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95”

2)

Dīzeļdegviela

2.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEGVIELAS
UN AUTOGĀZES UZPILDES STACIJU
TĪKLU
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu
degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikā.

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
3.

Vismaz 2 (divas) DUS Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā
no kurām 1 (viena) atrodas pilsētas
administratīvajā teritorijā pie maršruta
izbraukšanai uz Rīgu
1 (viena) DUS Rīgā, Kalnciema ielā, braucot no
Rīgas centra pāri Vanšu tiltam vai Akmens tiltam
virzienā uz Jūrmalas pilsētu
1 (viena) DUS ceļā no Liepājas uz Rīgu pie
šosejas A9 (Saldus un Brocēnu novada robežās)
1 (viena) DUS Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā
1
(viena)
DUS
Ventspils
pilsētas
administratīvajā teritorijā
1
(viena)
DUS
Valmieras
pilsētas
administratīvajā teritorijā
1 (viena) DUS Cēsu pilsētas administratīvajā
teritorijā
1 (viena) DUS Limbažu pilsētas administratīvajā
teritorijā
1
(viena)
DUS
Daugavpils
pilsētas
administratīvajā teritorijā
1 (viena) DUS Siguldas pilsētas administratīvajā
teritorijā
ATBILSTĪBA STANDARTIEM
Degvielas kvalitāte atbilst Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
standartiem. Mainoties normatīvajiem aktiem vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
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PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
1. PIEDĀVĀJUMS
Apstiprināt norādītās degvielas iegādi zemāk
minētajās degvielas uzpildes stacijās
Apstiprināt norādītās degvielas iegādi zemāk
minētajās degvielas uzpildes stacijās
2.INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM
PIEDEROŠO
AUTOGĀZES
UN
DEGVIELAS UZPILDES STACIJU TĪKLU
Pretendents var norādīt tam piederošo vai
valdījumā esošo degvielas uzpildes stacijās
sarakstu arī atsevišķā dokumentā.
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
Norāda precīzu DUS adresi
3.ATBILSTĪBA STANDARTIEM
Pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina
degvielas atbilstību standartiem

4.

5.

degvielai
jāatbilst
jaunajiem
kritērijiem,
neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās
maiņas.
NORĒĶINU KĀRTĪBA
Pretendents visās Pretendenta īpašumā vai
valdījumā esošajās degvielas uzpildes stacijās
nodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtību,
izmantojot izpildītāja izsniegtas elektroniskās
norēķinu kredītkartes.
PAPILDUS PAKALPOJUMI
Pretendents savās vai valdījumā esošās degvielas
uzpildes stacijās nodrošina saņemt sekojošus
papildus pakalpojumus Latvijas Republikā:
Pakalpojums „Gaiss” – DUS brīvi pieejama gaisa
spiediena auto riepās mērīšanas ierīce;
Pakalpojums „Ūdens” – DUS brīvi pieejama
ūdens ieguves vieta ar logu tīrīšanai
nepieciešamo inventāru (trauks ūdenim, birste
logu tīrīšanai).
Pretendents savās vai valdījumā esošās degvielas
uzpildes stacijās var nodrošināt saņemt sekojošus
papildus pakalpojumus Latvijas Republikā:
 Patēriņa preču mazumtirdzniecība
 Automašīnu piederumu mazumtirdzniecība
 Automašīnu mazgāšana

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
Norādīt
elektronisko
norēķinu
karšu
saņemšanas
kārtību
un
izmantošanas
nosacījumus (var pievienot atsevišķā dokumentā)

5.PAPILDUS PAKALPOJUMI
Norāda, vai obligātie papildus pakalpojumi
pieejami degvielas uzpildes stacijās

Norāda, vai izvēles papildus pakalpojumi
pieejami degvielas uzpildes stacijās

z.v.
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4.pielikums
Nolikumam LOC 2014/03
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
_______________ (vieta, datums)
_______________ (pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs)
Iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma „Par degvielas iegādi”, identifikācijas numurs LOC 2014/03,
noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām un līgumprojektu, piedāvājam nodrošināt
degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” vajadzībām Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā un citās degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši finanšu
piedāvājumam:
1.tabula
1.

2.

3.

4.

Degvielas cena*
DD.MM.GGGG. (EUR /litrā)

Dīzeļdegviela

Degvielas cena*
DD.MM.GGGG. (EUR /litrā)

6.

Piedāvātā
atlaide
(EUR)

Cena,
EUR (bez
PVN)
Bezsvina benzīns ar
pētniecisko
oktānskaitli „95”

5.

-

=

-

=

7.
Cena,
EUR, ar
atlaidi (bez
PVN)

* degvielas cena Liepājā esošajās degvielas uzpildes stacijās bez PVN konkursa izsludināšanas dienā
(paziņojuma par līgumu publikācija www.iub.gov.lv) plkst.10:00. Ja degvielas cenas stacijās atšķiras, ņem
vērā Pasūtītāja adresei tuvākajā DUS esošo degvielas cenu, ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.
2.tabula

1.
2.

Cena ar
atlaidi, EUR,
Apjoms
bez PVN
Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95”
#
9000
Dīzeļdegviela
#
10 500
Kopējā cena, ieskaitot atlaidi, bez PVN, EUR:
PVN 21%, EUR:
KOPĀ, EUR:

Summa, EUR,
bez PVN

# Cena attiecīgajai produkcijai no 1.tabulas
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

z.v.
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5.pielikums
Nolikumam LOC 2014/03
INFORMĀCIJA PAR IZPILDĪTĀJIEM LĪGUMIEM
Nr.p.k.

Līguma
priekšmets,
līguma summa

Pasūtītājs

Kontaktinformācija Līguma
apjoms

Līguma
izpildes laiks

1.
2.
3.
4.
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

z.v.
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6.pielikums
Nolikumam LOC 2014/03
LĪGUMA PROJEKTS
(Par degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem)
Liepājā, 2014.gada ______
PASŪTĪTĀJS, (turpmāk tekstā “Pasūtītājs”), un _______________, (turpmāk tekstā „Piegādātājs”) no
otras puses, pamatojoties uz Iepirkuma "Par degvielas iegādi", identifikācijas Nr. LOC 2014/03
(turpmāk tekstā Iepirkums), prasībām, piedāvājumu un rezultātiem, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk
tekstā - Puse/Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - līgums:
l. Līguma priekšmets
1.1 Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk degvielu un saņem degvielu uzpildes staciju
pakalpojumus, turpmāk Līgumā – „PRECE”, Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar
Piegādātāja iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums).
1.2 Piegādātājs piegādā Pasūtītājam PRECI, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot Piegādātāja
elektroniskās norēķinu kartes, turpmāk līgumā – „KARTE”, kas Pasūtītājam dod tiesības iegādāties
degvielu Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
1.3 Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam KARŠU izsniegšanu un izmantošanu PRECES iegādei
piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar līguma noteikumiem.
1.4 Pasūtītājs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto PRECI pēc kartēm, saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
2. Līguma cena
2.1. Iegādājoties PRECI ar KARTI, Pasūtītājs saņem Piegādātāja finanšu piedāvājumā norādīto atlaidi.
2.2. Atlaide ir fiksēta un nemainās visā Līguma darbības laikā.
3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Piegādātājs nodrošina PRECES saņemšanu 3 (trīs) gadus no pirmās KARTES izsniegšanas dienas.
4. Piegādes vieta un nosacījumi
Piegādātājs piegādā PRECI Pasūtītājam 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā
jebkurā Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās Latvijas Republikā vai atbilstoši citam iepriekš paziņotam
degvielas uzpildes staciju darba laikam.
5. Norēķinu kārtība
5.1. Piegādātājs piestāda rēķinus apmaksai Pasūtītājam par iepriekšējo mēnesi .
5.2. Par piegādāto PRECI Pasūtītājs samaksā __ (dienas vārdiem) dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas.
5.3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kas noradīts maksājuma uzdevumā.
6. Piegādātāja pienākumi un tiesības
6.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt PRECES piegādi finanšu un tehniskajā piedāvājumā norādītajās
degvielas uzpildes stacijās šajā līgumā noteiktajā termiņā, lai Pasūtītājs var iegādāties nepieciešamo
PRECI saskaņā ar piedāvājuma noteiktajām cenām, piemērojot nolīgto atlaidi.
6.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādājamās PRECES kvalitāti, atbilstoši PRECES atbilstības
sertifikātiem, kas iesniegti Iepirkumam.
6.3. Piegādātājs apņemas10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas izsniegt KARTES,
saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.
6.4. KARTES ir derīgas visā šī līguma darbības termiņā.
6.5. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam KARŠU izsniegšanu un iespējas iegādāties PRECI
Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās, saskaņā ar Līgumu. Piegādātājs
katru mēnesi iesniedz vai nosūta Pasūtītājam rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā
mēnesī veikti ar Pasūtītājam izsniegtajām KARTĒM.
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6.6. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja un Piegādātāja
sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar KARŠU izmantošanu.
6.7. Nekvalitatīvas PRECES iegādes gadījumā, kura rezultātā pasūtītāja autot ransportam ir radušies
izdevumi, kas apstiprināts ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, Piegādātājs atlīdzina pasūtītājam
zaudējumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6.8. KARTES nozaudēšanas, nozagšanas vai bojājuma gadījumā Piegādātājs nodrošina KARTES bezmaksas
aizstāšanu un nozaudētās, nozagtās vai bojātās kartes anulēšanu.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu saskaņā ar līguma noteikumiem un tajā noteiktajos termiņos.
7.2. Pasūtītājs apņemas lietot KARTI, saskaņā ar līgumu un tā pielikumiem.
7.3. Pasūtītājs apmaksā visus pirkumus un pakalpojumus, kas Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības
partneru degvielas uzpildes stacijās veikti ar Pasūtītājam izsniegtajām KARTĒM.
7.4. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam par KARTES nozaudēšanu vai nozagšanu
pa tālruni __________, e-pastu _______ vai jebkurā no Piegādātāja degvielas uzpildes stacijām.
Telefonisks paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā. KARTES nozaudēšanas,
gadījumā Piegādātājs jaunu KARTI izsniedz bez maksas.
7.5. Ja KARTES lietotājs ir pieprasījis apturēt KARTES lietotāja tiesības lietot KARTI, identificētā
KARTE, kā arī visas KARTES, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, 1 (vienas) stundas laikā tiek
anulētas, kā rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar identificēto KARTI.
8. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanas no līguma
8.1. Visi grozījumi līgumā noformējami rakstiski, pielikumu veidā, ko paraksta abas puses.
8.2. Ja kāda no pusēm būtiski nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus, otra puse ir tiesīga vienpusēji lauzt
līgumu, brīdinot otru pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
8.3. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu, savstarpēji vienojoties.
10. Strīdu izskatīšanas kārtība
10.1.Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma vai skar tā izpildi, tiek risināti
Pušu savstarpējo pārrunu ceļā.
10.2.Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
11. Citi noteikumi
11.1.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
11.2.Neviena no PUSĒM neatbild par otras PUSES saistībām pret kādu trešo pusi.
11.3.PUSES ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir tiesības slēgt šo līgumu, tām ir pieņemami līguma
noteikumi un nav pretenziju.
11.4.Pasūtījumi un svarīgākie paziņojumi starp pusēm tiek īstenoti rakstveidā, un tiek nogādāti uz līgumā
norādītām Pušu adresēm pa pastu, vai nosūtīti pa faksu.
11.5.PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī uz darba izpildi ir Vārds,
Uzvārds, kontakttālrunis. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par
kontaktpersonas maiņu.
11.6.IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī uz darba izpildi ir Vārds,
Uzvārds, kontakttālrunis. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par
kontaktpersonas maiņu.
11.7.Līgums satur PUŠU pilnīgu vienošanos, kas attiecas uz šī līguma priekšmetu un līgumā ietvertajiem
noteikumiem.
11.8.Korespondence, kas nosūtīta uz PUŠU juridiskajām adresēm vai citām līgumā norādītajām adresēm,
uzskatāma par saņemtu 3 (trešajā) dienā pēc tās nosūtīšanas, ja nav iespējams to noteikt atbilstoši lietvedības
prasībām par dokumentu apriti.
11.9.Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja,
viens pie IZPILDĪTĀJA. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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