LAAPC 1/2017

SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
iepirkuma
“Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”
NOLIKUMS
1. Pasūtītājs:
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Reģistrācijas Nr.: 40003033658
Adrese: Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 67551501, 26551272
Fakss: 67551265
E-pasts: laapc@laapc.lv
2. Kontaktpersona par iepirkumu:
Kaspars Gulbis, tālrunis: +37125775586, e-pasts: kaspars.gulbis@laapc.lv
3. CPV kodi: 09100000-0 (Degvielas), 50112300-6 (Automobiļu mazgāšanas un
līdzīgi pakalpojumi)
4. Iepirkuma priekšmets:
Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde saskaņā ar
iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikumu). Iepirkuma
priekšmets nav dalīts daļās. Nolikumā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt
tikai vienu piedāvājuma variantu.
Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk, kā 60 (sešdesmit) dienas skaitot no
iesniegšanas dienas.
5. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LAAPC 1/2017
6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
Paredzamais līguma izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no līgumā noteiktās
dienas vai īsāks, ja pirms līguma darbības termiņa beigām tiek sasniegta līgumā
noteiktā summa (41999.00 EUR bez PVN).
7. Informācijas apmaiņa:
Informācijas apmaiņa starp Pretendentu un Pasūtītāju notiek rakstveidā. Pasūtītājs
uz Pretendenta jautājumiem atbild iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas
pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Šī informācija tiek ievietota arī
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” tīmekļvietnē www.laapc.lv
8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība, piedāvājuma
atvēršana:
8.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no plkst. 9.00 līdz
17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 20. februārim plkst.12:00;
8.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi, vai nosūta uz SIA „Latvijas Augu
aizsardzības pētniecības centrs”, Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039. Sūtījumam
jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 8.1. punktā minētajam
piedāvājuma iesniegšanas termiņam;
8.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja
piedāvājums tiek iesniegts pēc 8.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām vai tā noformējums neatbilst 9.1. un 9.2. punktā norādītajām
prasībām;
8.4. Saņemot piedāvājumus, LAAPC iepirkuma komisijas pilnvarotā persona reģistrē
tos iesniegšanas secībā;
8.5. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.
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9.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē/ iepakojumā tā, lai tajā
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim;
9.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
9.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
9.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
9.2.3. Atzīme: „SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” iepirkums
„Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”;
9.2.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 1/2017;
9.2.5. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”.
9.2.6. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros - viens oriģināleksemplārs un viena
kopija.
9.2.7. Pretendentam
piedāvājums
jāsagatavo
latviešu
valodā.
Svešvalodā
sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts šo dokumentu
tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma
nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā
spēka likumam un uz likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.
9.2.8. Pretendents apliecina iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši normatīvo
aktu prasībām. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas
autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai
iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju.
9.2.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un
skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja
pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
9.2.10. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām:
9.2.10.1. Pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu par piedalīšanos
iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajai formai;
9.2.10.2. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā norādītajām
minimālajām prasībām, kā arī iekļaujot visus pieprasītos dokumentus un
saistošo informāciju;
9.2.10.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā pievienotajai formai.
9.2.11. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām un Piedāvājumam jābūt
Pretendenta pašrocīgi parakstītam. Cauršūto dokumentu, norādot lapu skaitu,
tā otrā pusē Pretendents apliecina ar savu parakstu.
9.2.12. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga
persona (atbilstoši ierakstiem Komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota
persona un apliecina to ar uzņēmējsabiedrības (komersanta) zīmogu, ja valstī,
kur Pretendents reģistrēts, normatīvie akti paredz lietot zīmogu. Gadījumā, ja
piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam
jāpievieno pilnvaras oriģināls.
9.2.13. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai
atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.2.14. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem un tiek glabāti atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma prasībām.
9.1.

10.
Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:
10.1. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82 panta piektajā daļā
ietvertie izslēgšanas nosacījumi;
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10.2. Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai un ir iesniedzis visus nolikumā norādītos dokumentus un
informāciju;
10.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
10.4. Pretendentam ir izsniegta licence (atļauja), kas apliecina Pretendenta tiesības
veikt degvielas tirdzniecību Latvijas Republikā.
11.
Pretendenta atlases dokumenti:
11.1. Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), ja jebkādus piedāvājumā iekļautos
dokumentus, kurus izdevis Pretendents, parakstījusi tā pilnvarotā persona;
11.2. Ārvalstu komersantiem – jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
11.3. Piedāvājumā jāiekļauj Pretendentam spēkā esoša Valsts ieņēmuma dienesta
izsniegta naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecības licences kopija vai arī
līdzvērtīgas ārvalstu iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvajiem aktiem apliecinātu ārvalstu pretendenta tiesības nodarboties ar
degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā;
11.4. Piedāvājumā jāiekļauj piedāvātās degvielas sertifikātu kopijas, kas apliecina
degvielas atbilstību Latvijas nacionālajiem standartiem, Eiropas Savienības
standartiem un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizācijas
standartiem, kā arī normatīvo aktu prasībām, t.sk., Ministru kabineta 2000. g.
26. septembra noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”;
11.5. Piedāvājumā jāiekļauj tehniskais piedāvājums, kurš ietver informāciju par
Pretendenta degvielas uzpildes stacijām, piedāvāto preci un preces iegādes
iespējām
atbilstoši
tehniskajai specifikācijai
(1.pielikums).
Tehnisko
piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 3.pielikumam;
11.6. Piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājums, kurš sagatavots atbilstoši
nolikuma 4. pielikumam un kurā norādīta:
11.6.1. aktuālā mazumtirdzniecības cena par 1 (vienu) litru degvielas euro (bez PVN)
ar trīs zīmēm aiz komata 2017. gada 08. februārī plkst. 09:00 Pretendenta
DUS, kura ir tuvākā Struktoru ielai 14a, Rīgā;
11.6.2. atlaide (uz visu līguma termiņu atlaide ir nemainīga) par 1 (vienu) degvielas
litru, ko norāda %;
11.6.3. degvielas cena par 1 (vienu) litru ar atlaidi euro (bez PVN);
11.6.4. atlaide (uz visu līguma termiņu atlaide ir nemainīga) auto virsbūves
mazgāšanas pakalpojumiem, ko norāda procentos, ja tāda ir paredzēta.
11.7. Pretendents apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir
patiesas.
12.
Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji:
12.1. Pasūtītājs veic Pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai katra Pretendenta
kvalifikācija, par ko liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā
informācija, atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendentu, kura
kvalifikācija un iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām,
izslēdz no turpmākās dalības publiskajā iepirkumā;
12.2. Pasūtītājs veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 1., 2., 3.
un 4. pielikumu. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, Pretendentu izslēdz no
turpmākās dalības publiskajā iepirkumā;
12.3. Pasūtītājs veic piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlas to piedāvājumu, kas atbilst
tehniskajai specifikācijai un, kura piedāvājuma vienas vienības cena ar atlaidi
(bez PVN) par 1 litru būs ar viszemāko piedāvāto cenu, saskaņā ar Finanšu
piedāvājumā (Nolikuma pielikumā Nr. 4) norādīto informāciju;
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12.4.

Pasūtītājs vērtēšanas gaitā ir tiesīgs pieprasīt no Pretendentiem papildus
informāciju par viņu piedāvājumiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu
salīdzināšanai un novērtēšanai.

13. Lēmuma pieņemšana un Iepirkuma līgumu slēgšana:
Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai Pretendents,
kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nav izslēdzams
kādā no sekojošiem gadījumiem:
13.1.1. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
13.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam, dienā,
kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma
uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto
līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro;
13.1.3. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības
biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 13.1.1 un 13.1.2.
punktā minētie nosacījumi
13.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz izvēlēto pretendentu veic atbilstības 13.1.
panta izslēgšanas nosacījumiem pārbaudi.
13.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par
plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, vai arī
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro,
tā informē pretendentu par konstatēto faktu un pieprasa 10 dienu laikā pēc šīs
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas komisijai iesniegt
pretendenta apliecinātu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam attiecīgajā dienā nebija
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ja tāda nav iekļauta piedāvājumā.
13.4. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz
pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība pieprasa, lai pretendents iesniedz
attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz tām neattiecas
13.1. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs
nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas.
13.4.1. Gadījumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos
dokumentus, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
13.1.
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13.5.
13.6.

13.7.

Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par
pieņemto lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
Ja iepirkumā uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar
Pasūtītāju, Pasūtītājs var izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu. Ja arī
nākamais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs var pieņemt
lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izvēlēto pretendentu Publisko iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.
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1. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2017. gada __._______
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma kopējais apjoms (24 mēnešos):
1.1.
Dīzeļdegviela – līdz 25 000 litri;
1.2.
Benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95 - līdz 21 000 litri;
CPV kods (09100000-0) p. 1.1.un 1.2.
CPV kods (50112300-6) p. 1.3.
2. Iegādes vieta:
Pretendentam ir jābūt degvielas uzpildes staciju tīklam šādās vietās Latvijā - Rīgā
(vismaz 5 DUS, no kurām vismaz 1 DUS, atrodas ne tālāk kā 3 km attālumā,
braucot pa īsāko maršrutu no Struktoru ielas 14a, Rīgā) un katrā Republikas pilsētā
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam (vismaz 1
DUS katrā atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem).
Piedāvājumā jāiekļauj degvielas uzpildes staciju (DUS) saraksts ar to atrašanās
vietu adresēm saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 stundas diennaktī Latvijā.
Pasūtītājam ir tiesības iegādāties degvielu un autotransporta mazgāšanas
pakalpojumus vajadzīgā apjomā pa veidiem, neizmantojot visu plānoto iepirkuma
apjomu.
3. Prasības degvielas kvalitātei:
Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības
standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju
standartu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām, t.sk. LR Ministru kabineta 2000.
gada 26. septembra noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
4. Apmaksas nosacījumi:
Apmaksa tiek veikta izmantojot vienotu bezskaidras naudas norēķina veidu –
Pretendenta debetkartes.
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2. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2017. gada __._______
PIETEIKUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. LAAPC 1/2017
“Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”
Pretendenta nosaukums: ______________________________________________
Reģistrācijas datums: ___.___.______. Reģistrācijas numurs:_________________
Juridiskā adrese: ____________________________________________________
Pasta adrese: _______________________________________________________
Tālr.: _____________ Fakss: _____________ E-pasts: ______________________
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: __________________________________
Kontaktpersonas tālrunis: _______________ E-pasts: _______________________
Pretendenta bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums:_________________________________
SWIFT kods:_______________________________________
Bankas konta numurs (IBAN):_________________________
Ar šo Pretendents, tā (amatpersonas amats, vārds, uzvārds) personā, kurš(-a)
darbojas pamatojoties uz (statūtiem/pilnvaras) apliecina:
1. Savu dalību SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” iepirkumā
„Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”, iepirkuma
identifikācijas Nr. LAAPC 1/2017.
2. Ka esam iepazinušies ar noteikumiem un tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī
piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami,
iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. Pretendents apņemas slēgt iepirkuma līgumu, ja Pasūtītājs to atzīs par uzvarētāju
Iepirkumā.
4. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Datums:_______________

Paraksts1: ___________________________
Vārds, uzvārds: _______________________

1

Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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3. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2017. gada __._______
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. LAAPC 1/2017
“Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”
Nr.

1.

2.

Pretendenta
piedāvājums

Preču un pakalpojumu saraksts
Degviela (iespēja
iegādāties degvielu 24
stundas diennaktī ar
bezskaidras naudas
norēķinu, izmantojot
debetkartes)
Degvielas uzpildes
staciju (DUS)
atrašanās vieta un
skaits, kurās
jānodrošina 1. un 3.
punktā minētās
prasības

Benzīns ar pētniecisko oktānskaitli
95
Dīzeļdegviela
Rīgā (vismaz 5 DUS, no kurām
vismaz 1 DUS, atrodas ne tālāk kā
3 km attālumā, braucot pa īsāko
maršrutu no Struktoru ielas 14a,
Rīgā)
Latvijā (katrā Republikas pilsētā
atbilstoši Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumā
noteiktajam - vismaz 1 DUS
katrā)*
Bezmaksas riepu spiediena
korekcija
Autotransporta virsbūves
mazgāšanas pakalpojumi
(transportlīdzekļu augstums līdz
2,4 m un platums līdz 2,3 m)

Riepu spiediena
korekcija un
autotransporta
3.
virsbūves mazgāšanas
pakalpojumi,
norēķinoties ar
debetkarti
* DUS ir jābūt izvietotām katras Republikas pilsētas atbilstoši Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam administratīvajās teritorijās, vai ne
tālāk kā 1 km attālumā no pilsētas administratīvās teritorijas robežām, izņemot
Jūrmalu - Jūrmalā DUS ir jābūt izvietotai pilsētas administratīvajā teritorijā, vai ne
tālāk kā 10 km attālumā no pilsētas administratīvās teritorijas robežām.

Degvielas kvalitātes garantijas.
Norādīt degvielas kvalitātes atbilstību Latvijas nacionālajam standartam.
Datums:_______________
Paraksts2: _________________________
Vārds, uzvārds: _________________________

2

Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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4. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2017. gada __._______
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. LAAPC 1/2017
“Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”
Degviela

Nr.p.k.

1.
2.

Preces
nosaukums

Degvielas cena
euro par 1
(vienu) litru
saskaņā ar
Nolikuma 11.6.1.
punktu

Atlaide (kas paliek
nemainīga uz visu
izpildes laiku) par
1 (vienu)
degvielas litru, ko
norāda % saskaņā
ar nolikuma
11.6.2. punktu

Piedāvātā cena euro
ar atlaidēm par 1
(vienu) degvielas
litru saskaņā ar
nolikuma 11.6.3.
punktu

Benzīns ar
pētniecisko
oktānskaitli 95
Dīzeļdegviela

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot
pievienotās vērtības nodokli.
Piedāvājums ir spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no iesniegšanas brīža.
Pasūtītājs līguma darbības laikā iegādājas degvielu par DUS noteikto cenu.
Līguma darbības laikā Pretendents paredz:
__________% atlaidi autotransporta mazgāšanas pakalpojumiem.
Ar šo apliecinām piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību.

Datums:_______________
Paraksts3: _________________________
Vārds, uzvārds: __________________________

3

Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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5. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2017. gada __._______

Pasūtītāja līguma
uzskaites Nr. _______

Izpildītāja līguma
uzskaites Nr. _______
LĪGUMS (PROJEKTS)

SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, turpmāk tekstā
„Pircējs”, kura vārdā uz Statūtu pamata rīkojas valdes locekle Regīna Rancāne, no
vienas puses, un ____________________________________, turpmāk tekstā
„Pārdevējs”, kuru pārstāv __________________________________, kurš
darbojas saskaņā ar _________________, no otras puses, abi kopā saukti „Puses”,
pamatojoties uz 2017. gada __._______ pieņemto lēmumu par iepirkuma Nr.
LAAPC 1/2017 „Degvielas un autotransporta mazgāšanas pakalpojumu iegāde”
rezultātiem, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošu:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu un autotransporta virsbūves
mazgāšanas pakalpojumus, turpmāk tekstā “Prece”, degvielas uzpildes stacijās
(turpmāk tekstā „DUS”) Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot Pārdevēja
derīgas debetkartes (turpmāk tekstā „Karte”).
Pārdevējs piešķir Pircējam pastāvīgu atlaidi degvielai _______ % par litru no
degvielas viena litra mazumtirdzniecības cenas Pārdevēja DUS pirkuma
izdarīšanas brīdī.
Pārdevējs piešķir Pircējam pastāvīgu atlaidi autotransporta virsbūves
mazgāšanas
pakalpojumiem
_______
%
no
minētā
pakalpojuma
mazumtirdzniecības cenas Pārdevēja DUS pirkuma izdarīšanas brīdī.
Visā Līguma darbības laikā Pircējs ir tiesīgs iegādāties degvielu un autotransporta
mazgāšanas pakalpojumus.
Pasūtītājam ir tiesības iegādāties degvielu un autotransporta mazgāšanas
pakalpojumus vajadzīgā apjomā pa veidiem, neizmantojot visu plānoto iepirkuma
apjomu.

2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pircējs, pasūtot Pārdevējam papildus Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma
veidlapas, norādot Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo
informāciju.
2.2. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu
izmantošanu.
2.3. Pircējs var nodot Kartes lietot trešajām personām un ir materiāli atbildīgs par
trešo personu veiktajiem pirkumiem visu Līguma darbības laiku.
2.4. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas
izgatavot un izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes.
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3. Preču kvalitāte
3.1. Pārdevējs, pārdod Preces savā DUS, Pircējam izsniedz čeku par tajā brīdī pārdoto
Preču apjomu, čekā norādot Pircēja rekvizītus Degvielas marku, daudzumu un
datumu un/vai autotransporta virsbūves mazgāšanas pakalpojumus.
3.2. Pārdevējs līdz katra mēneša 5. datumam Pircējam elektroniski iesniedz atskaiti
par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajām Preču iegādēm. Pārskatu un rēķinu
Pārdevējs nosūta elektroniski uz Līguma 10. punktā norādīto Pircēja elektroniskā
pasta adresi. Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņo atskaiti vai norāda tajā
pamatotus iebildumus, un nosūta elektroniski uz Līguma 10. punktā norādīto
Pārdevēja elektroniskā pasta adresi.
3.3. Samaksu Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu. Par
samaksas dienu atzīstama diena, kad Pircējs iesniedz maksājuma uzdevumu
kredītiestādē.
3.4. Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst Latvijas
Republikas normatīvo aktu un standarta prasībām.
3.5. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Pušu atbildība
4.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi.
4.2. Ja Pārdevējs pārdevis Pircējam nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem
neatbilstošu Preci, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit
euro un 00 euro centi) apmērā par katru šādu gadījumu un atlīdzina Pircējam
radušos zaudējumus pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pircēja
rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas.
4.3. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei,
atlīdzina tos Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
5. Kartes pazaudēšana
5.1. Ja Karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā, par to
nekavējoties, jāziņo Pārdevējam. Kartes Pārdevējs izgatavo un izsniedz bez
maksas.
6. Pretenzijas un to izskatīšanas kārtība
6.1. Pircējam ir tiesības iesniegt pretenzijas, ja Pārdevējs nenodrošina savlaicīgu un
kvalitatīvu Līgumā noteikto Preču pārdošanu. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām
Atskaitē Pārdevējs pieņem rakstiski.
6.2. Pamatojoties uz Pircēja iesniegumu Pārdevējs veic izmeklēšanu, kuras rezultātā
piestāda izvērstu Konta izrakstu Pircējam ______ dienu laikā pēc Pircēja
iesnieguma.
6.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, Puses risina
pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas
Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktai kārtībai.
7. Kartes un Līguma darbības laiks un norēķinu kārtība
7.1. Kartes derīguma termiņš ir uz laiku, līdz spēkā ir Līgums.
7.2. Norēķināšanās par Precēm notiek Pārdevēja DUS, Pircējam izmantojot Kartes.
7.3. Līgums stājās spēkā ar 2017. gada __._______ un ir spēkā līdz ________ vai
īsāks, ja tiek sasniegta summa 41999.99 EUR bez PVN.
7.4. Jebkura Puse Līgumu var pārtraukt rakstiski paziņojot otrai Pusei 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš. Pircējam Līguma pārtraukšanas dienā ir jāatdod Kartes
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Pārdevējam un Pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ Kartē esošo neizlietoto
Summu Kartes nodošanas dienā.
7.5. Pircējs par precēm un pakalpojumiem maksā Pārdevējam pirms to iegādes.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto
saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un
ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst
racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi,
zibens, elektropadeves bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts
pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā
arī pārējie Pušu kontrolei nepakļautie apstākļi.
8.2. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 7 (septiņu) dienu laikā, tā
zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei
nodarītajiem zaudējumiem.
8.3. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu
iespējamos zaudējumus otrai Pusei.
8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, Līguma
darbība tiek izbeigta, un Puses veic savstarpējo norēķinu.
8.5. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam oriģinālam
eksemplāram.
9.2. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu
un to izpildes komerciālajiem noteikumiem.
9.3. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā,
kad tos ir parakstījušas abas Puses.
9.5. Grozījumus un papildinājumus Līgumā puses veic ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 67.1 pantu. Līgumu var grozīt vai izbeigt, savstarpēji vienojoties. Par
Līguma grozījumiem vai izbeigšanu Līdzēji vienojas rakstveidā. Līguma
grozījumus pievieno Līgumam, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otra Puse nepilda vai
nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības. Šādā gadījumā par atkāpšanos
no Līguma jābrīdina otra Puse vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
9.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs,
nozīme un sekas, atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi
vēlas to apliecināt.
10.
Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
Piegādātājs
SIA Latvijas Augu aizsardzības
/nosaukums/
pētniecības centrs
/reģistrācijas Nr./
Reģ. Nr. 40003033658
/PVN maks. reģ. Nr./
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003033658
/adrese/
Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039
e-pasts:
e-pasts:
Banka: /nosaukums/
A/S SEB Banka
Kods: /numurs/
UNLALV2X
Konta Nr.: /numurs/
Konta Nr.: LV83UNLA0001000405804
_____________________________
__________________________
Valdes locekle /R.Rancāne/
/______________ /
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