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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs DPP 2014/1.                             

1.2. Pasūtītājs 

Dricānu pagsta pārvalde 

Pasūtītāja rekvizīti: 

adrese – „ Pagastmāja” Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 

reģistrācijas Nr.90000048538 

 banka – SWEDBANK 

 konts Nr.LV78HABA0551032097077 

tālrunis +371 64644069 

e-pasta adrese: dricani@rezeknesnovads.lv 

kontaktpersona Marija Zahare 

      tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv 

Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas izveidota ar Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu 

pagasta pārvaldes vadītājas 2011.gada 14.novembra rīkojumu Nr.31. 

1.2.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu. 

1.3. Iepirkuma metode 
1.3.1.   Iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.

2  
panta nosacījumiem. 

1.3.2.  Iepirkuma instrukcija un tās pielikumi ir brīvi pieejami Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā internetā www.rezeknesnovads.lv. Ar iepirkuma instrukciju un tās 

pielikumiem pretendenti var iepazīties arī Dricānu pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, 

Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615, pie lietvedes darbdienās no 

plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no 12-30 līdz 16.30. 

1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība 
1.4.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 24.janvārim plkst.14-00 Dricānu pagasta 

pārvaldē, pēc adreses: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads,       

LV-4615, lietvedes kabinetā.  

1.4.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Instrukcijā 1.4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa netiks 

izskatīti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) 

dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt instrukcijas 1.5.1.punktā 

noteiktajā termiņā, pasūtītājs un pretendents var vienoties par piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. 

1.6. Piedāvājumu noformēšana 
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā iepakojumā vienā eksemplārā. Uz 

iepakojuma jābūt šādām norādēm: 

 pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 

 atzīme Piedāvājums iepirkumā „Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes 

transportam”, identifikācijas numurs DPP 2014/1; 

 neatvērt līdz 2014.gada 24.janvārim plkst.14-00; 

 pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numuri, 

e-pasta adrese. 

1.6.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

 pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; 

 tehniskais piedāvājums; 

 finanšu piedāvājums. 

mailto:marija.zahare@rezeknesnovads.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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1.6.3. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, ar attiecīgu 

uzrakstu: „Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu 

piedāvājums”. Diega (auklu) gali jāpārlīmē un jānorāda kopējo lapu skaitu katrā 

piedāvājuma daļā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst katrai piedāvājuma daļai 

pievienotajam satura radītājam. Visas piedāvājuma daļas jāievieto 1.6.1.punktā minētajā 

iepakojumā. 

1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

1.6.6. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu uz visu piegādes apjomu. 

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

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.6.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā 

arī katras personas atbildības apjomu. 

1.6.10. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, 

kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma 

atvēršanas brīdim.  

1.6.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot instrukcijas 1.4.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir 

Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam.  

CPV kods 09100000-0 (degvielas). 

2.1.2. Paredzamais apjoms: 

 benzīns AI-95E – 3000 litri; 

 dīzeļdegviela DD – 9000 litri. 

            Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt mazāku kopējo apjomu.  

2.1.3. Līguma darbības laiks: 12 (divpadsmit) mēneši. 

2.1.4. Pretendentam jānodrošina, ka degvielu varēs iegādāties 24 (divdesmit četras) stundas 

diennaktī. 

2.1.5. Degvielas iegādei būs nepieciešamas  2 (divas) kredītkartes. Pretendents nodrošina 

bezskaidras naudas norēķinu kārtību ar degvielas kredītkaršu palīdzību visās pretendenta 

degvielas uzpildes stacijās, kas atrodas Latvijas Republikā. Norēķinu veids – 

pēcapmaksa, samaksu veicot saskaņā ar pretendenta iesniegtajiem rēķiniem līdz nākamā 

mēneša 20.datumam. Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu.  

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta piektās 

daļas 1. un 2.punktā minētus apstākļus. 

3.1. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējam 

3.1.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  

3.1.2. Pretendentam ir licence degvielas mazumtirdzniecībai. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām spējām 

3.2.1. Pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas (DUS) visos Latvijas reģionos, kā arī Rēzeknē 

vai Rēzeknes novadā. 

3.2.2. Piegādātā degviela atbilst kvalitātes standartiem.   

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti  
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4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt 

piegādi atbilstoši šīs instrukcijas un tās pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši 

instrukcijai pievienotajai formai (1.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pretendenta 

pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojama pilnvara. 

4.1.2.   Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 

4.1.3. Licences kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības nodarboties ar degvielas    

mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā. 

4.1.4.   Informācija par pretendenta degvielas uzpildes stacijām, norādot to atrašanās vietas. 

4.2. Tehniskais piedāvājums 

4.2.1. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda klientu apkalpošanas sistēmas apraksts (degvielas kartes, 

norēķinu kārtība). 

4.2.2. Jāiesniedz apliecinājums, ka degviela atbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 

noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. 

4.2.3. Jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ziemas sezonā nodrošinās dīzeļdegvielas 

aukstumnoturību līdz –  32°C temperatūrai.  

4.2.3. Pretendentam jānodrošina degvielas iegāde ar degvielas kartēm (bezskaidrā naudā, ar 

pēcapmaksu). 

4.2.4.  Pretendents piedāvā bezmaksas degvielas karšu izgatavošanu un izsniegšanu Pasūtītājam. 

4.2.5. Tehniskais piedāvājums sagatavojams, saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu 

(3.pielikums). 

4.3. Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda: 

         4.3.1.1. benzīna viena litra cena eiro (EUR) bez PVN; 

   4.3.1.2. piedāvātā pastāvīgā, nemainīgā atlaide benzīnam procentos (%), norādot tās 

izteiksmi arī eiro (EUR) bez PVN. Atlaides apmērs (%) paliek nemainīgs visā līguma 

izpildes laikā; 

         4.3.1.3. dīzeļdegvielas viena litra cena eiro (EUR) bez PVN;  

 4.3.1.4. piedāvātā pastāvīgā, nemainīgā atlaide dīzeļdegvielai procentos (%), norādot tās     

izteiksmi arī eiro (EUR) bez PVN. Atlaides apmērs (%) paliek nemainīgs visā līguma 

izpildes laikā. 

4.4.1. Finanšu piedāvājums sagatavojams, saskaņā ar instrukcijai pievienoto formu   

(2.pielikums). 

4.4.2. Jānorāda benzīna viena litra cena un dīzeļdegvielas viena litra cena eiro (EUR) bez PVN 

uz 2014.gada 10.janvāri.  

4. Piedāvājumu vērtēšana 
5.1. Pretendentu piedāvājumus iepirkuma komisija vērtē slēgtajā sēdē un pieņem lēmumu par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

iesniedzējam. 

5.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

Kritēriji 
Maksimālais 

punktu skaits 

Piedāvātā cena benzīnam (eiro) K1 25 

Piedāvātā cena dīzeļdegvielai (eiro) K2 25 

Piedāvātā pastāvīgā atlaide benzīnam (eiro) K3 25 

Piedāvātā pastāvīgā atlaide dīzeļdegvielai (eiro) K4 25 

Maksimāli iespējamais kopējo punktu skaits 100 

 

5.2.1. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Piedāvātā cena benzīnam (eiro)” aprēķina pēc 

sekojošas formulas: 

K1= Cmin / Cpr x Pmax 
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Cmin  – lētākā piedāvājuma cena; 

Cpr  – vērtējamā piedāvājuma cena; 

Pmax – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā cena benzīnam (eiro)”; 

K1 – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā cena benzīnam    

(eiro)”. 

5.2.2. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Piedāvātā cena dīzeļdegvielai (eiro)” aprēķina 

pēc sekojošas formulas: 

K2 = Cmin / Cpr x Pmax 

Cmin  – lētākā piedāvājuma cena; 

Cpr  – vērtējamā piedāvājuma cena; 

Pmax – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā cena dīzeļdegvielai 

(eiro)”; 

           K2  – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā dīzeļdegvielai    

cena (eiro)”. 

5.2.3. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Piedāvātā pastāvīgā atlaide benzīnam (eiro)” 

aprēķina pēc sekojošas formulas: 

K3= Cpr / Cmax x Pmax 

Cpr  – vērtējamā pretendenta piedāvātā pastāvīgā atlaide; 

Cmax  – lielākā piedāvātā pastāvīgā atlaide; 

Pmax – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pastāvīgā atlaide 

benzīnam (eiro)”; 

K3 – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pastāvīgā atlaide 

benzīnam (eiro)”. 

5.2.4. Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Piedāvātā pastāvīgā atlaide dīzeļdegvielai 

(eiro)” aprēķina pēc sekojošas formulas: 

K4= Cpr / Cmax x Pmax 

Cpr  – vērtējamā pretendenta piedāvātā pastāvīgā atlaide; 

Cmax –  lielākā piedāvātā pastāvīgā atlaide; 

            Pmax – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pastāvīgā atlaide 

dīzeļdegvielai (eiro)”; 

K4 – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pastāvīgā atlaide 

dīzeļdegvielai (eiro)”. 

5.3.    Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā 

nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu 

likuma 8.2  panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību.  

5.4. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šī nolikuma 5.3.punktu, iepirkumu komisija: 

5.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu 

informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un 

informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu 

par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija 

iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas 

iegūšanas laiks; 

5.4.2. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) 

informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, 

iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. 

Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā 

fiksēts informācijas iegūšanas laiks.  

5.5. Atkarībā no nolikuma 5.4.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktās pārbaudes rezultātiem 

iepirkumu komisija: 
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5.5.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem 

aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 latus; 

5.5.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka 

termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –

konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, 

lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 

latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc 

iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 

latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkumu komisija 

pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. 

5.6. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu iepirkumu 

komisija pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām pēc dienas, kad 

pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas 

izziņu, kas apliecina, ka: 

5.6.1.  pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā 

un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; 

5.6.2. pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

6.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības: 

6.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai 

pretendents vai kompetenta persona izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma 

komisijai;  

6.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 

6.1.3. pieaicināt ekspertus pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un izvērtēšanā; 

6.1.4. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

6.2. Iepirkuma komisijai ir pienākums: 

6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

6.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par iepirkuma dokumentiem; 

6.2.4. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un šo instrukciju, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu vai pieņemot lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, ja tam ir 

objektīvs pamatojums; 

6.2.5. nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī 

nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos 

ietvertajai informācijai.  
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7. Pretendentu tiesības un pienākumi 

7.1. Pretendentiem ir tiesības: 

7.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu; 

7.1.2. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

7.1.3. likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. 

7.2. Pretendentiem ir pienākums: 

7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šīs instrukcijas prasībām; 

7.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

7.2.3. iesniegt iepirkuma komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama 

pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; 

7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

Pielikumā:  

1. Pieteikuma forma dalībai iepirkumā (1.pielikums). 

2. Finansu piedāvājuma forma (2.pielikums). 

3. Tehniskā piedāvājuma forma (3.pielikums). 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                               M.Zahare  
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1. pielikums  

 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

„Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam” 

(identifikācijas Nr. DPP 2014/1) 
 

Saskaņā ar iepirkuma instrukciju, es apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

1. Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

2. <pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma nosacījumiem un garantē pasūtītāja 

prasību izpildi;  

3. uz  <pretendenta nosaukums>  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma  8.² 

panta piektās daļas 1. un 2.punktā paredzētie gadījumi, kas ir atzīstami par pamatu 

izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā; 

4. piedāvājumu veido šim pieteikumam pievienotie dokumenti. 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________ 

reģistrēts __________________________________________________________ 

(kur, kad, reģistrācijas Nr.) 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________________ 

juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

biroja adrese: _______________________________________________________ 

bankas rekvizīti: ____________________________________________________ 

kontaktpersona: _____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, amats) 

 

telefons: __________ fakss: ____________  e-pasta adrese: _____________ 

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu. 

Datums: 

<Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā 

atšifrējums, zīmogs>. 
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2. pielikums  

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Pasūtītājs 
Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 

Iepirkums Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam  

 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats  
tālrunis /fakss  
e-pasta adrese  

PIEDĀVĀJUMS 

Saskaņā ar iepirkuma instrukciju, es apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta 

nosaukums> piekrīt instrukcijas nosacījumiem un garantē tajā noteikto prasību izpildi. 

Instrukcijas nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

     Degvielas piegādes piedāvājums atbilstoši instrukcijai par šādām cenām: 

 

Nr. 

p.k. 

Degvielas 

nosaukums 

Mērv. Vienības 

cena EUR 

(bez PVN) 
 

Atlaide  

procentos  

(%) 

 

Vienības 

cena ar 

atlaidi 

 EUR  

(bez PVN) 

Kopējā 

summa par  

piedāvāto 

daudzumu 

EUR 
1.  Benzīns AI-95E litrs     

2. Dīzeļdegviela DD litrs     

  Kopējā summa (bez PVN)  

PVN _____% summa  

Kopējā summa, ieskaitot 

PVN  

 

 

 

 

Šis piedāvājums ir spēkā _ (<dienu skaits vārdiem>) dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža. 

2014.gada __. ____________          

______________ __________________________________ 
      (paraksts)                        (parakstītāja amats, vārds, uzvārds) 
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3.pielikums  

                             TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS 

Pasūtītājs 
Dricānu pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 

Iepirkums Degvielas piegāde Dricānu pagasta autotransportam  

 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

KONTAKTPERSONA 

ieņemamais amats, vārds, uzvārds  

tālrunis /fakss  

e-pasta adrese  

1. Degvielas uzpildes staciju atrašanās vietas un to skaits (var būt arī shematisks attēlojums): 

Nr. p.k.  

 

Degvielas uzpildes staciju atrašanās vietas  
Degvielas 

uzpildes staciju 

skaits    

1. Kurzemes reģions, t.sk.  
1.1. <apdzīvotās vietas nosaukums>  
<…> <… … …>  
2.  Latgales reģions, t.sk.  
2.1. Rēzekne  
2.2. Daugavpils  
2.3. <apdzīvotās vietas nosaukums>   
<…> <… … …>  
3. Rīgas teritorija, t.sk.  
3.1. <adrese>  
3.2. <… …>  
4. Vidzemes reģions, t.sk.  
4.1. <apdzīvotās vietas nosaukums>  
<…> <… … …>  
5. Zemgales reģions, t.sk.  
5.1. Jēkabpils  
5.2. <apdzīvotās vietas nosaukums>  
<…> <… … …>  

 

2. Klientu apkalpošanas sistēmas apraksts*. 

*Norādīt norēķinu kārtību, iespēju iegādāties degvielu ar degvielas kartēm (pēcapmaksa ar pārskaitījumu), 

iespēju saņemt bezmaksas degvielas kartes, to saņemšanas kārtību un termiņus, papildus sniegto 

pakalpojumu klāstu u.c. 
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3. Apliecinu, ka piedāvātā degviela atbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu 

Nr.332 „Notikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. 

4. Apliecinu, ka ziemas sezonā tiks nodrošināta dīzeļdegvielas aukstumnoturība līdz 

temperatūrai – 32
o 
C.  

2014.gada __. ____________          

 

______________ ___________________________________ 
(paraksts)                     (pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 
 

 


