IEPIRKUMA NOLIKUMS
„DEGVIELAS PIEGĀDE EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA NR.
8.5.1.0/16/I/001 “PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU
DALĪBA DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU
PRAKSĒS UZŅĒMUMOS“ VADĪBAS UN ĪSTENOŠANAS
VAJADZĪBĀM”
(iepirkuma identifikācijas Nr. 6-12.2-6)

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. pantam
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1.

Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs:

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

2.1.

Nosaukums Biedrība “Latvijas Darba devēju konfederācija”
Reģ. Nr.
40008004918
Adrese
Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Faksa Nr.
(+371) 67224469
E-pasta adrese:
Andrejs.busenko@lddk.lv
Darba laiks
Darba dienās 9:00 – 17:00
Kontaktpersona
Andrejs Bušenko (28347877)
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanas vajadzībām atbilstoši
Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām (1.pielikums).
CPV kodi:
09132000-3 Benzīns
09134200-9 Dīzeļdegviela
Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu variantu.
Piemērojamā iepirkuma metode: atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam.
Paredzamā līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika. Paredzamais iepirkuma līguma
darbības laiks – 4 (četri) gadi. Pasūtītājs pašreiz paredz, ka tiks izlietota visu Nolikuma
1.7.punktā minētā maksimālā līgumcenas summa.
Pasūtītāja plānotā maksimālā līgumcena EUR līdz 41 999.99 (četrdesmit viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi euro centu),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Iepirkuma komisija izslēdz no turpmākas
vērtēšanas pretendentu, kas iesniedzis finanšu piedāvājumu, kura piedāvātā
līguma kopējā summa pārsniedz plānoto budžetu.
Nolikums un cita ar šo iepirkumu saistītā informācija ir publiski pieejama, Latvijas
Darba devēju konfederācijas interneta mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”.
Ar nolikumu papīra formā pretendenti var iepazīties arī uz vietas Pasūtītāja telpās
Pasūtītāja darba laikā, iepriekš sazinoties ar Pasūtīja kontaktpersonu (nolikuma
1.1. punkts).
Maksa par nolikuma saņemšanu nav paredzēta.
Pasūtītājs jebkurā laikā ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja
tam ir objektīvs pamatojums. Šai sakarā Pasūtītājs informē, ka finansējums iepirkuma
īstenošanai tiek plānots no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001
“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos“ līdzekļiem, un līdz ar to jebkādas būtiskas izmaiņas
(neatkarīgi no tā, kurš šādas izmaiņas ierosina) sākotnēji plānotajā finansējuma
piešķiršanā vai izlietošanā jebkurā gadījumā tiks uzskatītas par šādu objektīvu
pamatojumu pārtraukt iepirkumu.
2.
Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017. gada 4.augustam plkst. 16.00 Latvijas Darba
devēju konfederācijā, Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, LV-1010 tālruņa numurs (+371)
67225162, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Personīgi piedāvājumus var
iesniegt Pasūtītāja norādītajā darba laikā līdz norādītajam piedāvājumu iesniegšanas
termiņam. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par
piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikuma 2.1.punktā norādītajam laikam norādītajā vietā.
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2.2.

2.3.

Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti
iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā aploksnē (aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu), tā,
lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai,
kā arī, lai laika apstākļu ietekmē aploksne neatlīmētos. Uz aploksnes jānorāda:
Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” iepirkuma komisijai
Baznīcas ielā 25-3
Rīga, LV-1010
Pretendenta nosaukums,
adrese, tālruņa un faksa numurs

Piedāvājums iepirkumā
„Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs
uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas numurs Nr. 6-12.2-6)

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes!
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Pretendents jebkurā laikā ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu. Pēc piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar. Līdz
Nolikuma 2.1.punktā norādītajam termiņam pretendents var iesniegt vienu vai vairākus
precizētos piedāvājumus. Tādā gadījumā katrs precizētais piedāvājums noformējams
kā jauns piedāvājums, un uz Nolikuma 2.3.punktā minētās aploksnes vārdu
“Piedāvājums iepirkumā” vietā norādāms “PRECIZĒTAIS PIEDĀVĀJUMS,
versija Nr. __ (pretendents norāda secīgo piedāvājuma versiju), iepirkumā”.
Pasūtītājs izskata vienīgi pēdējo iesniegto piedāvājumu no konkrētā pretendenta.
Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 2.3. punkta prasībām, iepirkuma komisija
neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. Iepirkuma
komisija pieņem tikai tādus piedāvājumus, kuri noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautie
dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot šī nolikuma 2.2. punktā
noteikto gadījumu.
Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma
rezultāta.
Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas
secībā.
Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

3. Piedāvājumu noformēšanas prasības
3.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši pielikumam Nr. 2, ko parakstījis
pretendents vai pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz
juridiska persona), vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta
pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu
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kopiju. Ja iesniedzējs ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības
dalībnieki vai to pilnvarota persona.
3.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši šī nolikuma 5. punkta prasībām.
3.1.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai
(pielikums Nr. 3) un kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu dalībai
iepirkumā.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Visiem piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, materiāliem jābūt caurauklotiem un
aizzīmogotiem (ja attiecināms) vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma
atdalīt lapas. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. un dokumentiem jāatbilst
pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendentu
pārstāvēt tiesīgās vai tā pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma lapu
kopējais skaits.
Pretendents piedāvājumu iesniedz šādos eksemplāros – viens oriģināls papīra formātā
un viens identisks eksemplārs elektroniskā PDF vai ekvivalentā formātā (ar
meklēšanas iespēju) elektroniskā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņā).
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un
dzēsumiem.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem
pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu
kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju komisijas noteiktajā
kārtībā un termiņā, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.
4. Pretendentu kvalifikācijas prasības
Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kam ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību Latvijā, tas ir, kurai ir
spēkā esoša degvielas mazumtirdzniecības speciālā atļauja (licence) katrā tirdzniecības
vietā, kuru Pretendents iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai.
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gadā un 2017. gadā
līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir jābūt veikušam (pabeigušam) vismaz tādas 3 (trīs)
degvielas piegādes (līgumus) ar degvielas karšu (debetkaršu vai kredītkaršu)
starpniecību, kuru kopējā (visu piegāžu) piegādes summa bez PVN ir vismaz EUR 41
999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit
deviņi euro centu).
Uz Pretendentu nedrīkst attiekties neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta
astotajā daļā norādītajiem gadījumiem.

5.
Pretendentu kvalifikācijas dokumenti
5.1. Lai izvērtētu pretendentu atbilstību nolikuma 4. punktā noteiktajām kvalifikācijas
prasībām, pretendentam ir jāiesniedz šādi kvalifikācijas dokumenti:
5.1.1. (attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu) komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdota pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija,
kas izdota atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
5.1.2. Pretendenta pieredzes apraksts (4.pielikums).
5.2.
Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām,
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtajā daļā noteikto.
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Pretendents piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus (un norādot katram
šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu).
Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju par to, vai Pretendents un tā piesaistītā
apakšuzņēmēja uzņēmumi atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam Eiropas
Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu
definīciju
(OV
L124,
20.5.2003;
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn
.pdf) izpratnē.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
Dokumentu noformējuma pārbaude
6.1.1. Iepirkuma komisija novērtē, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā
paredzētos dokumentus un vai dokumenti ir iesniegti un noformēti atbilstoši
nolikuma 2. un 3. punkta prasībām.
6.1.2. Ja pretendents nav iesniedzis visus nolikumā paredzētos dokumentus,
iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.
Pretendentu atlase
6.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
Pretendentu izslēdz, ja uz to attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 9.panta
astotajā daļā norādītajiem gadījumiem, un šāda izslēgšana notiek, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un
divpadsmitajā daļā noteikto kārtību.
6.2.2. Iepirkuma komisija novērtē, vai pretendents atbilst nolikuma 4. punktā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām un ir iesniedzis nolikuma 5. punktā
noteiktos dokumentus.
6.2.3. Ja pretendents neatbilst nolikuma 4. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām
un/vai nav iesniedzis nolikuma 5. punktā noteiktos dokumentus, iepirkuma
komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.
Piedāvājumu atbilstības un satura vērtēšana
6.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā
nav aritmētiskās kļūdas un tas nav nepamatoti lēts.
6.3.2. Ja iepirkuma komisija konstatē pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma
neatbilstību nolikuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma
turpmāku izskatīšanu.
6.3.3. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar šādu vērtēšanas
kritēriju – kopējā zemākā cena (Nolikuma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājuma
forma” 4.aile). Ja 2 (diviem) vai vairākiem pretendentiem ir vienāda kopējā
cena, par uzvarētāju atzīst pretendentu, kuram ir lielākais kopējais degvielas
uzpildes staciju skaits Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”
5.pozīcijā uzskaitītajās pilsētās kopā.
7.
Iepirkuma līguma nosacījumi
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var
pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura finanšu piedāvājums ietver nākamo
zemāko cenu ar nosacījumu, ka tā piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām.
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7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Līgums tiks slēgts atbilstoši šī iepirkuma nolikumam un uzvarējušā pretendenta
piedāvājumam, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
Pretendents Nolikuma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājum forma” 2.ailē norādīto atlaidi
piemēro visā iepirkuma līguma darbības laikā.
Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības, tas rakstiski informē pretendentu par neatbilstībām
vai trūkumiem. Pretendentam neatbilstības un trūkumi jānovērš Pasūtītāja noteiktajā
termiņā bez papildu maksas.
Pasūtītājs norēķinus veic ar pēcmaksu (tas ir, izmantojot degvielas kredītkartes).
Konkrētie degvielas kredītkaršu lietošanas nosacījumu izklāstīti Nolikuma 1.pielikumā
“Tehniskā specifikācija”, 1.punktā “Iepirkuma priekšmets”, 6.-12.pozīcijā.
Ja Pasūtītājs pieprasa, pretendentam ir pienākums nekavējoties sniegt informāciju par
darbu izpildes gaitu un rezultātiem.
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001
“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām” nolikumam
Nr. 6-12.2-6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
DEGVIELAS PIEGĀDE EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA NR.
8.5.1.0/16/I/001 “PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU
DALĪBA DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU
PRAKSĒS UZŅĒMUMOS“ VADĪBAS UN ĪSTENOŠANĀS
VAJADZĪBĀM
1. Iepirkuma priekšmets
Šis iepirkums tiek rīkots par degvielas piegādi ar degvielas karšu starpniecību atbilstoši
šādiem parametriem:
Nr.

1.

2.
3.

4.

Pozīcija

Degviela kopumā

Rādītājs (lielums)

Piedāvātais
variants1

DEGVIELA
- Paredzēta autotransporta līdzekļu
dzirksteļaizdedzes
un
kompresijaizdedzes
dzinēju
darbināšanai

- Atbilst Ministru kabineta
26.09.2000 noteikumiem Nr.332
“Noteikumi par benzīna un
dīzeļdegvielas
atbilstības
novērtēšanu”, ko apliecina benzīna
un dīzeļdegvielas
atbilstības
sertifikāti
Benzīns
Bezsvina ar oktānskaitli vismaz 95
(POS=95), tas ir, vismaz E95.
Dīzeļdegviela
Ziemas mēnešos (novembrismarts) aukstumizturība vismaz
līdz mīnus 25ºC
DEGVIELAS UZPILDES STACIJU TĪKLS
Rīgā
Vismaz 3 (trīs) degvielas uzpildes
stacijas, no kurām vismaz 1
(viena) atrodas līdz 5 (piecu) km
attālumā no Pasūtītāja adreses
(Nolikuma 1.1. punkts). Visās
stacijās
jābūt
pieejamai
pretendenta
piedāvātajam

1
Pretendents norāda, kā izpilda konkrētā rādītāja (lieluma) atbilstību, tas ir, vai izpilda konkrēto rādītāju
(lielumu) tieši vai arī to pārsniedz. Piemēram, pozīcijā “Benzīns” Pretendents var norādīt “E95” vai “E98”, utml..
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5.

Daugavpils, Jelgava,
Jēkabpils, Liepāja,
Rēzekne, Valmiera

6.

Alūksne, Bauska,
Cēsis, Kuldīga,
Saldus

7.
8.

9.

bezsvina
benzīnam
un
dīzeļdegvielai.
Attāluma
aprēķināšanai
pretendents izmanto interneta
vietni Google Maps, ievadot
Pasūtītāja adresi (Baznīcas iela 25,
Rīga) un konkrētās degvielas
uzpildes stacijas adresi, lai
noteiktu
precīzu
attālumu
kilometros ar vienu zīmi aiz
komata. Braukšanas maršrutam
jābūt noteiktam atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem.
Katrā pilsētā vismaz 1 (viena)
degvielas uzpildes stacija, kurā
pieejams pretendenta piedāvātais
bezsvina benzīns un dīzeļdegviela.
Katrā pilsētā (vai līdz 10 (desmit)
km attālumā no pilsētas centra)
vismaz 1 (viena) degvielas
uzpildes stacija, kurā pieejams
pretendenta piedāvātais bezsvina
benzīns un dīzeļdegviela.

Attāluma
aprēķināšanai
pretendents izmanto interneta
vietni Google Maps, ievadot
attiecīgās pilsētas centra adresi un
konkrētās degvielas uzpildes
stacijas adresi, lai noteiktu precīzu
attālumu kilometros ar vienu zīmi
aiz komata. Braukšanas maršrutam
jābūt noteiktam atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem.
DEGVIELAS KARŠU NOSACĪJUMI
Norēķinu kartes veids Kredītkarte
Degvielas karšu/kontu 5 (piecas) degvielas kartes
skaits
piesaistītas pie viena konta un 16
(sešpadsmit) degvielas kartes
piesaistītas pie otra konta. Par
katru kontu tiek saņemts atsevišķs
rēķins.
Karšu ikmēneša limits Pasūtītājs ar piegādātāju vienojas
par
visu
degvielas
karšu
saprātīgiem
un
komerciāli
pamatotiem limitiem.
Sākotnēji plānotie limiti visām 5
(piecām) viena konta kartēm - 250
(divi simti piecdesmit) EUR
8

10.
11.
12.

Norēķinu datums
Rēķina piestādīšanas
veids
Norēķinu konta
pārvaldes iespējas

mēnesī visām 5 kartēm kopā;
savukārt otra konta 4 (četrām)
kartēm - līdz 80 (astoņdesmit)
EUR mēnesī katrai kartei, bet
pārējām šī konta 12 (divpadsmit)
kartēm - 40 (četrdesmit) EUR
mēnesī katrai kartei.
Nākamā mēneša 15.datums
E-pastā
- Vismaz ar interneta pārvaldes
rīka (sistēmas) starpniecību
- Bezmaksas
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma „Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001
“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām” nolikumam
Nr. 6-12.2-6

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
1. Iesniedza:
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti
(juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas
numurs)

turpmāk – Pretendents.
2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā „Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām”
(identifikācijas numurs: 6-12.2-6) (turpmāk – iepirkums), piekrīt nolikuma noteikumiem
un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami un
pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu, atbilstoši nolikuma un iepirkuma tehniskās
specifikācijas prasībām.
3. Pretendents apliecina, ka:
3.1. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, nav
tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt nolikumā un iepirkuma tehniskajā
specifikācijā norādītās prasības;
3.2. ievēros iepirkuma nolikuma prasības;
3.3. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā sniegs pakalpojumu “Degvielas
piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“
vadības un īstenošanās vajadzībām” un ievēros Tehniskajā specifikācijā noteiktās
prasības, pildīs līguma nosacījumus;
3.4. tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un tam ir pietiekami finanšu un
tehniskie resursi pakalpojumu sniegšanai;
3.5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas un informācija par piedāvāto pakalpojumu ir patiesas.
Pretendenta faktiskā adrese, ja atšķiras
no juridiskās adreses un tā
izmantojama paziņojumu saņemšanai
šajā iepirkumā
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālrunis, fakss, epasts
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Datums:

Paraksts2: ________________________________
Vārds, uzvārds: ___________________________
Amats:__________________________________
z.v.

Paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno
pilnvara).
2

11

Pielikums Nr.3
Iepirkuma „Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001
“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību
praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām” nolikumam
Nr. 6-12.2-6
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Pretendents, nosaukums, tā amats, vārds uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz
statūtiem/pilnvaras, piedāvā sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma „Degvielas piegāde
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās
vajadzībām”, nolikuma (t.sk., iepirkuma tehniskās specifikācijas) prasībām, iepirkuma līguma
izpildi par šādu līgumcenu*:
Nr.
p.k.
1.

Pozīcija

Pretendenta piedāvājums

Vidējā Pretendenta piedāvātas degvielas Kopējā
summa
mazumtirdzniecības cena par degvielas EUR, bez PVN
litru, ko izklāsta un aprēķina šādi:
CENA=(C1B+C2B+C3B+C4B+C5B+C6B+
C7B+
+C1D+C2D+C3D+C4D+C5D+C6D+C7D):14
kur:
- saīsinājums “B” nozīmē pretendenta
piedāvātais benzīns, un “D” –
dīzeļdegviela;
- cipari 1-7 nozīmē attiecīgi pirmāseptītā diena pirms pretendenta
piedāvājuma parakstīšanas datuma;
- C – vidējā pretendenta piedāvātās
degvielas (attiecīgi – benzīna un
dīzeļdegvielas) Rīgā cena attiecīgajā
dienā
pirms
piedāvājuma
iesniegšanas datuma (rēķinot pēc
visām
pretendenta
degvielas
uzpildes stacijām Rīgā).
Piemērs.
C1B nosaka un aprēķina kā vidējo
pretendenta piedāvātā benzīna cenu no
visām pretendenta degvielas uzpildes
stacijām Rīgā iepriekšējā dienā pirms
pretendenta piedāvājuma parakstīšanas
datuma;
savukārt C4D nosaka un aprēķina kā
vidējo
pretendenta
piedāvātās
dīzeļdegvielas
cenu
no
visām

Kopējā
summa EUR,
ar PVN 21%

2.

3.

pretendenta degvielas uzpildes stacijām
Rīgā ceturtajā dienā pirms pretendenta
piedāvājuma parakstīšanas datuma
Atlaide par degvielu, norēķinoties par
Atlaides apjoms procentos
degvielu ar degvielas karti (atlaidei
jābūt vienādai gan bezsvina benzīna,
gan dīzeļdegvielas iegādei)
GALA SUMMA (aprēķina skaitliski, Gala
summa Gala summa
2.punktā norādīto atlaides apjomu EUR, bez PVN
EUR, ar PVN
piemērojot 1.punktā norādītajai
21%
summai)

Piezīme:
* Finanšu piedāvājuma cenā iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas.
Datums:

Paraksts3: _________________________________
Pilns vārds, uzvārds: ________________________
Amats: ___________________________________
z.v.

Finanšu piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā
obligāti jāpievieno pilnvara).
3
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma „Degvielas piegāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē
balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ vadības un īstenošanās vajadzībām” nolikumam
Nr. 6-12.2-6

Pretendenta pieredzes apraksts

Nr.

Informācija par piegādes
saņēmēju, norādot
kontaktpersonu un
kontaktinformāciju –
tālruņa nr., e-pastu

Sniegtā piegāde
(pakalpojuma apraksts,
raksturojot sniegtā
pakalpojuma saturu, kā arī
piegādes datums)

Piegādes kopējās izmaksas,
norādot summas bez PVN
(EUR)

1.
2.
3.
4.
5.

Datums:

Paraksts: ________________________________
Pilns vārds, uzvārds: ______________________
Amats: _________________________________

Piezīmes
ja nepieciešams

