APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas
2015. gada 31. jūlija sēdē
protokols Nr. 1-7.11/16.

Iepirkuma

„Degvielas iegāde
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7
Nolikums
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā
1.

Pasūtītājs
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Turaidas
muzejrezervāts)
reģistrācijas Nr.90000012776;
juridiskā adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
mājaslapa: www.turaida-muzejs.lv

2.

Kontaktpersonas
Par iepirkuma norisi – Inta Mikanovska-Mikalovska, tālrunis 67971402, e-pasts –
inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv.

3.
Iepirkuma priekšmets
3.1. Degvielas iegāde (95 E markas benzīna un dīzeļdegvielas) iegāde Turaidas muzejrezervāta
vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
3.2. Paredzamais līguma termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, vai līdz
paredzētā apjoma apguvei.
3.3. Paredzamais apjoms līguma darbības laikā: 16 000 litri 95 E markas benzīna un 7 000 litri
dīzeļdegvielas. Turaidas muzejrezervāts patur tiesības grozīt apjomu iepirkuma ietvaros.
3.4. CPV kods 09100000-0.
4.

Iepirkuma identifikācijas Nr.TMR2015/7

5.
5.1.

Informācijas apmaiņas kārtība
Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā http://www.turaidamuzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts/ Iepirkumi”.
Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un interesentiem notiek rakstveidā: pa e-pastu vai pa pastu,
kas minēti nolikuma 1. un 2. punktā.
Skaidrojumi par Nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta
pieprasījuma pamata, kas iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, un ievietoti pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.turaidamuzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts”/ „Iepirkumi”.

5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Piedāvājums iesniedzams:
Iesniegšanas laiks – līdz 2015. gada 11. augustam plkst. 11:00.
Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai, nosūtot pa pastu.
Iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, adrese Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā
noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ
iesniedzējam.

6.6.
6.7.
6.8.

Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums
un netiek atdots atpakaļ pretendentam.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
Piedāvājumi tiks atvērti Turaidas muzejrezervāta administrācijas telpās 2015. gada 11. augustā
plkst.12.00.

5. Piedāvājuma noformēšana
5.1. Piedāvājumu iesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:
5.1.1. pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
5.1.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
5.1.3. atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļaTuraidas muzejrezervāta vajadzībām” Identifikācijas Nr. TMR2015/7. Neatvērt līdz 2015. gada
11. augusta, plkst.12.00”.
5.2. Piedāvājums sastāv no:
5.2.1. pretendenta atlases dokumentiem;
5.2.2. tehniskā piedāvājuma;
5.2.3. finanšu piedāvājuma.
5.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājumu sagatavo
latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno
pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.4. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, ar norādītu lappušu skaitu.
Gadījumā, ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
5.5. Piedāvājumā ietilpstošos dokumentus paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības vai tās pilnvarotā
persona, kuras paraksta tiesības apliecina pilnvara.
5.6. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.
6. Prasības pretendentiem
6.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai
2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības
iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
6.1.1. pasludināts pretendenta 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;
6.1.2. pretendentam 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 EUR.
6.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs.
6.3. Nolikuma 6.1. punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.4. Pretendentam ir Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegta un derīga speciālā
atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš
7.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
7.2. Iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā uz visu līguma darbības termiņa
laiku.
8. Iesniedzamie dokumenti
8.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā:
8.1.1. pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā sagatavo, aizpildot iepirkuma nolikuma 1. pielikuma
veidlapu.
8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:
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8.2.1. Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja
normatīvie akti to paredz), Iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs vai
attiecīgajā reģistra iestādē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā,
jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir
reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.
8.2.2. Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu un derīgu speciālo atļauju (licenci)
naftas produktu mazumtirdzniecībai (kopija) ar tās pielikumiem par visām degvielas uzpildes
stacijām (turpmāk tekstā – DUS).
8.2.3. Pretendents iesniedz Latvijā akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izdotu degvielas
atbilstības sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka degviela atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adoptēto Eiropas standartu, kā arī citu Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
8.3. Tehniskais piedāvājums
8.3.1. tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums)
izvirzītajām prasībām un tehniskā piedāvājuma veidlapu (3. pielikums).
8.4. Finanšu piedāvājums
8.4.1. finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 4. pielikuma veidlapai.
8.4.2. cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus
nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja, tādas paredzētas, kā arī visus
riskus, kas iespējami ar tirgus cenu svārstībām paredzētajā līguma izpildes laikā;
8.4.3. finanšu piedāvājumā jānorāda pārdotās degvielas vidējā mazumtirdzniecības cena, par kādu
degviela tiek realizēta degvielas uzpildes stacijās Siguldas pilsētas teritorijā (iepirkuma
izsludināšanas dienā IUB mājaslapā), piedāvātā pastāvīgā atlaide degvielai un vienas vienība
cena, ņemot vērā atlaidi, kā arī kopējā cena ar atlaidi, ņemot vērā kopējo plānoto vienību skaitu
8.4.4. Piedāvātajai pastāvīgajai atlaidei jābūt spēkā visu līguma darbības laiku.
9. Piedāvājuma vērtēšana, izvēles kritēriji un līguma slēgšana
9.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un
Publisko iepirkumu likumu.
9.2. Iepirkuma komisija:
9.2.1. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību šī Nolikuma 5., 6. un 8. punktā norādītajām prasībām. Par
atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām.
9.2.2. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
9.2.3. Pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas šādas kļūdas,
iepirkuma komisija tās izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija ņems vērā tās
veiktos labojumus.
9.2.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
9.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga:
9.3.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;
9.3.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
9.3.3. noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents piedāvājumā sniedzis nepatiesu
informāciju;
9.4. Kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Vērtēšanas kritēriji
Piedāvātā cena 1 litram benzīna ar atlaidi bez PVN (euro) K1
Piedāvātā cena 1 litram dīzeļdegvielas ar atlaidi bez PVN (euro) K2
Piedāvātā pastāvīgā atlaide 1 litram benzīna (euro) K3
Piedāvātā pastāvīgā atlaide 1 litram dīzeļdegviela (euro) K4
Attālums līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai K5
Maksimāli iespējamais punktu skaits

3

Punktu skaits
15
15
25
25
20
100

9.5.

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:
P = K1 + K2+ K3+ K4+ K5, kur P – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
K1 – cenas par 1 (vienu) litru benzīna (EUR, bez PVN) kritērija skaitliskais vērtējums, kuru
aprēķina saskaņā ar formulu:
K1 = Cmin / Cp x Dmax kur
Cminc – viszemākā piedāvātā cena;
Cp – vērtējamā piedāvājuma cena;
Dmax – benzīna cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.
K2 – cenas par 1 (vienu) litru dīzeļdegvielas (EUR, bez PVN) kritērija skaitliskais vērtējums, kuru
aprēķina saskaņā ar formulu:
K2 = Cmin, / Cpc x Dmax kur
Cmin – viszemākā piedāvātā cena;
Cp – vērtējamā piedāvājuma cena;
Dmax – dīzeļdegvielas cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.
K3 – pastāvīgās atlaides benzīnam (EUR, bez PVN) kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina
saskaņā ar formulu:
K3 = Ap / Amax x Dmax kur
Ap – vērtējamā piedāvājuma pastāvīgā atlaide;
Amax – vislielākā piedāvātā pastāvīgā atlaide;
Dmax – pastāvīgās atlaides benzīnam kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.
K4 – pastāvīgās atlaides dīzeļdegvielai (EUR, bez PVN) kritērija skaitliskais vērtējums, kuru
aprēķina saskaņā ar formulu:
K4 = Ap / Amax x Dmax kur
Ap – vērtējamā piedāvājuma pastāvīgā atlaide;
Amax – vislielākā piedāvātā pastāvīgā atlaide;
Dmax – pastāvīgās atlaides dīzeļdegvielai kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.
K5 – attāluma līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai (km) kritērija skaitliskais vērtējums, kuru
aprēķina saskaņā ar formulu:
K5 = ATmin / ATp x Dmax kur
ATmin – mazākais attālums;
ATp – vērtējamais attālums;
Dmax – attāluma līdz tuvākajai degvielas uzpildes stacijai kritērija maksimālā skaitliskā
vērtība.
Degvielas uzpildes stacijas izvietojums un attālums (km) no Pasūtītāja tiek vērtēts pēc Pretendenta
tehniskajā piedāvājumā norādītās informācijas par Pasūtītājam teritoriāli vistuvāk izvietoto
Pretendenta degvielas uzpildes staciju.

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas saņēmis visaugstāko
skaitlisko vērtējumu (punktu skaitu).
Līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (pretendentu piedāvājumi vērtēšanā ir saņēmuši vienādu
kritēriju novērtējuma summu) par uzvarētāju iepirkumā iepirkuma komisija atzīst pretendentu,
kura iegūto punktu skaits kritērijā K3 un K4 ir lielāks. Ja atlaides apmērs ir vienāds, priekšroka tiks
dota pretendentam, kura piedāvātās DUS attālums ir tuvākais.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, komisija
pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 7.daļā noteiktajam pārbaudīs, vai
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attiecīgais pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.² panta
5.daļā un šī Nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ.
9.10. Ja komisija pārbaudes brīdī konstatēs nodokļu parādu, tā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
(PIL) 8.² panta 5.daļas 2.punktā noteikto informēs pretendentu par to, ka tam konstatēti parādi, un
noteiks termiņu (10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas) konstatēto
parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai (izdruka no VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu). Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums
netiks iesniegts, komisija pretendentu izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā.
9.11. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto
piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja

Inta Mikanovska-Mikalovska
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1.pielikums
Iepirkuma „Degvielas iegāde
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7 nolikumam

P I E T E I K UM S
Dalībai iepirkumā „Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas
muzejrezervāta vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7

Pretendenta nosaukums:
Vienotais reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Bankas rekvizīti:
Bankas kods
Telefons:

Konta numurs
Fakss:

E-pasta adrese:

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem:
1.

2.

3.
4.
5.

piesaku ____________(pretendenta nosaukums) dalībai iepirkumā „Degvielas iegāde
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām”,
identifikācijas numurs TMR 2015/7;
____________(pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, tai skaitā,
tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma
noteikumi ir skaidri un saprotami.
apliecinu, ka uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 82. panta 5. daļā minētie
nosacījumi;
apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
apliecinu, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām, ja gadījumā, tiks atzīts par uzvarētāju – visu līguma darbības
laiku.

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.

Datums
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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2.pielikums
Iepirkuma „Degvielas iegāde
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dalībai iepirkumā
„Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7
Nr.
p.k.
1.

Degvielas veidi

2.

Kopējais plānotais
apjoms 30
(trīsdesmit)
mēnešiem

3.

Degvielas kvalitāte

4.

Degvielas iegāde
degvielas uzpildes
stacijās
Degvielas uzpildes
stacijas (DUS)

5.

6.

Prasības

Parametrs

Cena degvielai

1. Benzīns - bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli 95 (95E)
2. Dīzeļdegviela.
(1. novembra līdz 31. martam obligāti nodrošina ziemas
dīzeļdegvielas piedāvājumu)
1. Benzīns 95E – 16 000 litri
2. Dīzeļdegviela – 7 000 litri
Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par
maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības
iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt vai palielināt
nepieciešamo degvielas daudzumu atbilstoši faktiskajām
vajadzībām
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo
Latvijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības standartu un citu
starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu,
kā arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
MK 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi
par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”
izvirzītajām prasībām.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz
degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem.
24 stundas diennaktī.
Degvielas uzpilde pastāvīgai (regulārai) uzpildei degvielas
pretendenta uzpildes stacijās, kas atrodas robežās līdz 10 km
no Pasūtītāja.
Attāluma noteikšanai pretendentam jāizmanto interneta
vietnes sadaļas “BalticMaps” piedāvātā rīka “Maršrutēšana”
norādījumus ievadot Pasūtītāja norādīto adresi (Turaidas iela
10, Sigulda, Siguldas novads) un attiecīgā DUS adresi;
pretendents iesniedz izdruku no iepriekš minētās interneta
lapas, kurā norādīts braukšanas maršruts un attālums (izteikts
kilometros ar vienu atzīmi aiz komata).
 Traktortehnikas un parka kopšanas tehnikas vajadzībām
degvielas uzpildīšana gan kannās, gan dubultsienu degvielas
pārvadāšanas piekabē līdz 900 litriem vienlaicīgi.
 Degvielas iegādes iespēja pretendenta DUS un/vai tā
sadarbības partneru DUS pārējā Latvijas teritorijā
 Degvielas iegādes iespēja pretendenta un/vai tā sadarbības
partneru DUS ārvalstīs ( Igaunijā, Lietuvā, Polijā), norēķinus
par degvielu veicot ar pretendenta starpniecību.
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta
degvielas realizācijas cena DUS mīnus pretendenta noteiktā
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7.

8.

9.

10.

11.

atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā
atlaide darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
Norēķinu veids

Pēcapmaksas kartes. Pretendents izgatavo un izsniedz
degvielas norēķinu kartes bez maksas.

100 % pēcapmaksa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
apmaksas dokumenta saņemšanas, elektroniski uz pasūtītāja
norādīto e-pasta adresi.

Apmaksas dokumentam jāietver informācija par visām
darbībām, kas veiktas ar katru konkrētu norēķinu karti
attiecīgā mēnesī.
Norēķinu karšu skaits un  3 (trīs) pēcapmaksas kartes.
izgatavošanas termiņš

Degvielas karšu piegāde Pasūtītājam jānodrošina ne ilgāk kā 3
(trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un
piegāde Pasūtītājam ir bez maksas.
Norēķinu karšu darbība

Jebkurā pretendenta DUS Latvijā

Norēķinu kredītkartes bloķēšana un/vai anulēšana nozagšanas
vai nozaudēšanas gadījumā, nonākšanas trešās personas
valdījumā, vai citu iemeslu dēļ jānodrošina nekavējoties, pēc
telefoniski sniegtās informācijas

Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas
kodiem (PIN kodiem).

Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk
kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas
Prasības norēķinu
karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt
kartēm
atskaiti, kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums, laiks, vieta,
iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena,
piemērotā atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam

Videonovērošana DUS.
Citi pakalpojumi

Pirkumu monitoringa nodrošināšana un brīdināšana par
aizdomīgiem darījumiem
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3.pielikums
Iepirkuma „Degvielas iegāde
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Dalībai iepirkumā
„Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________,
Nr.
p.k.
1.

2.

Parametrs

Prasība

Degvielas veidi

1. Benzīns - bezsvina benzīns ar
pētniecisko oktānskaitli 95 (95E)
2. Dīzeļdegviela.
(1. novembra līdz 31. martam obligāti
nodrošina
ziemas
dīzeļdegvielas
piedāvājumu)
1. Benzīns 95E – 16 000 litri
2. Dīzeļdegviela – 7 000 litri

Kopējais
plānotais
apjoms 30
(trīsdesmit)
mēnešiem

3.

Degvielas
kvalitāte

4.

Degvielas
iegāde degvielas
uzpildes stacijās
Degvielas
uzpildes stacijas
(DUS)

5.

Aizpilda pretendents

Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums
ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo
daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības
iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt
vai palielināt nepieciešamo degvielas
daudzumu atbilstoši faktiskajām
vajadzībām

Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu
un citu starptautisko vai reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu,
kā arī normatīvo aktu prasībām, tajā
skaitā:
MK 2000. gada 26. septembra
noteikumos Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu” izvirzītajām prasībām.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai
standartiem attiecībā uz degvielas
kvalitāti, degvielai jāatbilst jaunajiem
kritērijiem.
Katru 24 stundas diennaktī.



Degvielas uzpilde pastāvīgai
(regulārai) uzpildei degvielas
pretendenta uzpildes stacijās, kas
atrodas robežās līdz 10 km no
Pasūtītāja.
Attāluma noteikšanai pretendentam
jāizmanto interneta vietnes sadaļas
“BalticMaps” piedāvātā rīka
“Maršrutēšana” norādījumus ievadot
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Pasūtītāja norādīto adresi (Turaidas
iela 10, Sigulda, Siguldas novads) un
attiecīgā DUS adresi; pretendents
iesniedz izdruku no iepriekš minētās
interneta lapas, kurā norādīts
braukšanas maršruts un attālums
(izteikts kilometros ar vienu atzīmi aiz
komata).

Traktortehnikas un parka kopšanas
tehnikas vajadzībām degvielas
uzpildīšana gan kannās, gan
dubultsienu degvielas pārvadāšanas
piekabē līdz 900 litriem vienlaicīgi.
 Degvielas iegādes iespēja
pretendenta DUS un/vai tā
sadarbības partneru DUS pārējā
Latvijas teritorijā.
 Degvielas iegādes iespēja
pretendenta un/vai tā sadarbības
partneru DUS ārvalstīs ( Igaunijā,
Lietuvā, Polijā), norēķinus par
degvielu veicot ar pretendenta
starpniecību.
Cenu degvielas iegādei ar degvielas
kartēm veido pretendenta degvielas
realizācijas cena DUS mīnus
pretendenta noteiktā atlaide finanšu
piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas
iegādi Latvijas teritorijā)

Pēcapmaksas kartes. Pretendents
izgatavo un izsniedz degvielas
norēķinu kartes bez maksas.

100 % pēcapmaksa 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc apmaksas
dokumenta saņemšanas,
elektroniski uz pasūtītāja norādīto
e-pasta adresi.

Apmaksas dokumentam jāietver
informācija par visām darbībām,
kas veiktas ar katru konkrētu
norēķinu karti attiecīgā mēnesī.

3 (trīs) pēcapmaksas kartes.

Degvielas karšu piegāde
Pasūtītājam jānodrošina ne ilgāk kā
3 (trīs) darba dienu laikā no
pasūtījuma saņemšanas brīža.
Degvielas karšu izgatavošana,
izsniegšana, izmantošana un
piegāde Pasūtītājam ir bez maksas.

Jebkurā pretendenta DUS Latvijā

Norēķinu kredītkartes bloķēšana
un/vai anulēšana nozagšanas vai
nozaudēšanas gadījumā,
nonākšanas trešās personas
valdījumā, vai citu iemeslu dēļ


6.

Cena degvielai

7.

Norēķinu veids

8.

Norēķinu karšu
skaits un
izgatavošanas
termiņš

9.

Norēķinu karšu
darbība
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10.





Prasības
norēķinu kartēm

11.



Citi pakalpojumi



jānodrošina nekavējoties, pēc
telefoniski sniegtās informācijas
Pretendentam ir jānodrošina
degvielas kartes ar identifikācijas
kodiem (PIN kodiem)
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi
mēnesī, tas ir, vismaz līdz 5.
datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī,
būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras
degvielas kartes norēķiniem, tas ir,
degvielas iegādes datums, laiks,
vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena,
piemērotā atlaide. Pretendentam
jānodrošina atskaišu nosūtīšana
Pasūtītājam
Videonovērošana DUS.
Pirkumu monitoringa
nodrošināšana un brīdināšana par
aizdomīgiem darījumiem

Datums
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
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4.pielikums
Iepirkuma „Degvielas iegāde
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta vajadzībām ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Dalībai iepirkumā „Degvielas iegāde Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas
muzejrezervāta vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2015/7

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________,

Nr.
p.k.

1.
2.

Iepirkuma
priekšmets

Benzīns 95A
Dīzeļdegviela

Mērvienība

Vienas
vienības
cena*
EUR
(bez
PVN)

Pastāvīgā
atlaide %

Vienas
vienības
cena,
ņemot
vērā
atlaidi
EUR
(bez
PVN)

litri
litri

Vienību
skaits

Kopējā
cena ar
pastāvīgo
atlaidi
EUR (bez
PVN)

17000
7000
Kopā (bez PVN)
PVN
Kopā ( ar PVN)

* Jānorāda mazumtirdzniecības cena, kas noteikta Siguldas pilsētas teritorijā esošajā Pretendenta
degvielas uzpildes stacijā iepirkuma izsludināšanas dienā IUB mājaslapā un finanšu piedāvājumam
pievieno dokumentu, kas to apliecina.

Datums
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs
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