
Apstiprināts ar  

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa -  

Turaidas muzejrezervāta  

iepirkumu komisijas 

25.02.2013. lēmumu  

Protokols Nr.3. 

 
Iepirkuma 

 

„Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2013/1 

 

Nolikums 
 
1. Pasūtītājs 
1.1. Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Turaidas 

muzejrezervāts), reģ.Nr.90000012776. Adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.  

1.2. Kontaktpersona – Pieminekļu un kultūrvides daļas vadītājs Dainis Linmeijers, tālrunis 29264751, 

e-pasts: dainis.linmeijers@gmail.com 

1.3. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa, 

var iepazīties Turaidas muzejrezervāta mājas lapā www.turaida-muzejs.lv sadaļā „Muzejrezervāts/ 

Iepirkumi”.  

1.4. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek rakstveidā: pa e-pastu vai pa pastu, 

kas minēti nolikuma 1.1. un 1.2.punktā. 
 

2. Iepirkuma priekšmets 
2.1. Degvielas: 95 E markas benzīna un dīzeļdegvielas iegāde Turaidas muzejrezervāta vajadzībām 

saskaņā ar nolikuma prasībām. Paredzamais iepirkuma apjoms 11 000 litri 95 E markas benzīna un 

5 000 litri dīzeļdegvielas. Apjoms var tikt grozīts no Turaidas muzejrezervāta puses.  

2.2. CPV kods 09100000-0. 

 

3. Iepirkuma metode 
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteiktajā kārtībā. 
 

4. Iepirkuma līguma termiņš 
Līguma darbības termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim. 

 

5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
5.1. Piedāvājums jāiesniedz Turaidas muzejrezervātā, Turaidas ielā 10, Siguldā līdz 2013.gada 

11.martam plkst.10.00. Piedāvājumi pēc minētā termiņa beigām netiks pieņemti.  

5.2. Piedāvājumu var iesniegt darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 personīgi vai pasta sūtījumā, 
adrese: Turaidas muzejrezervāts, Turaidas ielā 10, Siguldā, LV-2150.  

5.3. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, visu atbildību par iespējamu sūtījuma 

aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā 
adresē, uzņemas pretendents.  

5.4. Pasta sūtījumi, kas tiks saņemti Turaidas muzejrezervātā pēc 5.1. punktā norādītā termiņa, 

neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

5.5. Saņemtos piedāvājumus, Pasūtītāja darbinieks reģistrē to iesniegšanas secībā..  
5.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai 

grozīt. 
5.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus. 

5.8. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu ir jānoformē rakstveidā un 

jānosūta elektroniski, pa faksu vai pastu. 

5.9. Papildus informācija un atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek sniegtas 2 (divu) dienu laikā, ja 

informācijas pieprasījums un jautājumi saņemti ne vēlāk kā 3 ( trīs) dienas pirms piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 
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5.10. Piedāvājumi tiks atvērti Turaidas muzejrezervāta administrācijas telpās pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām 2013.gada 11.martā plkst.11.00. 

 

6. Piedāvājuma noformēšana  
6.1. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām. 

6.2. Piedāvājumā ietilpst: 

6.2.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8` panta piektajā daļā minētie nosacījumi (1.pielikums); 

6.2.2. pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 

6.2.3. naftas produktu mazumtirdzniecības speciālās atļaujas (licences) kopija; 

6.2.4. degvielas atbilstības sertifikāta kopija; 

6.2.5. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājumu, ko pretendents iesniedz saskaņā ar nolikuma 

3. un 4. pielikumu. 

6.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Visiem piedāvājumā 
iekļautajiem dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, ar norādītu lappušu skaitu. Gadījumā, ja Pretendents 

iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

6.4. Piedāvājumā ietilpstošos dokumentus paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības vai tās 

pilnvarotā persona, kuras paraksta tiesības apliecina pilnvara  

6.5. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu. 

6.6. Piedāvājumu iesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

6.6.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

6.6.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

6.6.3. iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma priekšmets. 

. 

7. Prasības pretendentiem  
7.1. Pretendents ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un uz to neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8` panta piektajā daļā minētie nosacījumi. 

7.2. Pretendents piedāvā preci – 95 E markas benzīnu un dīzeļdegvielu, kas atbilst Latvijas 

Republikas noteiktajām normatīvo aktu prasībām un kvalitātei.  

7.3. Pretendents no 1.novembra līdz 31.martam obligāti nodrošina ziemas dīzeļdegvielas 

piedāvājumu.  

7.4. Degvielas iegādei piedāvā izmantot degvielas kredītkarti. 

 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš 
8.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.   

8.2. Iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā uz visu līguma darbības termiņa 

laiku. 

 

9. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji un līguma slēgšana 
9.1. Iepirkumu komisija: 

9.1.1 pārbaudīs piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām; 

9.1.2 pārbaudīs un izvērtēs iesniegtā finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā 
norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti; 

9.1.3 par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs pasūtītāja izvirzītajām prasībām 

un kurš piedāvās viszemāko cenu par visu apjomu (ieskaitot atlaidi); 

9.1.4 pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

9.1.5 no pretendenta, kuram būs piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas, 

pieprasīs Publisko iepirkumu likuma 8` panta 5.
2 
daļā minēto izziņu; 

9.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga 

izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu; 

9.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents 

piedāvājumā sniedzis nepatiesu informāciju. 

 

Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja         Inta Mikanovska-Mikalovska 
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1.pielikums 
Iepirkuma „Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā” nolikumam.  

 

PIETEIKUMS 
Dalībai iepirkumā „Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā”  

identifikācijas numurs TMR 2013/1 
 

Pretendenta nosaukums: 

 

Vienotais reģistrācijas numurs: 

 

Juridiskā adrese:   

Biroja adrese:    

 

Bankas rekvizīti:  
Bankas kods       Konta numurs 

     

Telefons:  Fakss:    E-pasta adrese: 

   

     

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem: 

 

1. piesaku ____________(pretendenta nosaukums) dalībai iepirkumā „Degvielas iegāde 

2013.-2014.gadā” , identifikācijas numurs TMR 2013/1; 

2. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, tai skaitā, 
tehniskajai specifikācijai, un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma 

noteikumi ir skaidri un saprotami.  

3. apliecinu, ka uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8
1
. panta 5. daļā 

minētie nosacījumi;  

4. apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  

5. apliecinu, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām, ja gadījumā, tiks atzīts par uzvarētāju – visu līguma 

darbības laiku;  

6. apliecinu, ka pretendentam ir nepieciešamie resursi līguma izpildei; 
 

 

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 2013.-2014.gadā” nolikumam  

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam „Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā”  

 
identifikācijas numurs TMR 2013/1 

 

Nr. 

p.k. 

Iepirkuma 

priekšmets  

Prognozējamais apjoms 

līguma darbības laikā 
 

Prasības 

1. Benzīns 95A Tiek prognozēts līdz 
12 000 litriem līguma 

darbības laikā. 
Pasūtītājs saglabā 

tiesības pasūtīt mazāku 

vai lielāku iepirkuma 

apjomu 

atbilstoši faktiskajām 

vajadzībām 

2. Dīzeļdegviela Tiek prognozēts līdz 
5000 litriem līguma 

darbības laikā. 
Pasūtītājs saglabā 

tiesības pasūtīt mazāku 

vai lielāku iepirkuma 

apjomu 

atbilstoši faktiskajām 

vajadzībām 

� Standartiem atbilstoša degviela: 

benzīnam-EN228; dīzeļdegvielai- 

EN590 

� Degvielas iegādes iespējas 24 stundas 

diennaktī visā Latvijas teritorijā 
� Degvielas uzpilde pastāvīgai 

(regulārai) uzpildei degvielas 

pretendenta uzpildes stacijās, kas 

atrodas robežās līdz 15 km no Pasūtītāja   

� Traktortehnikas un parka kopšanas 

tehnikas vajadzībām degvielas 

uzpildīšana gan kannās, gan dubultsienu 

degvielas pārvadāšanas piekabē līdz 900 

litriem vienlaicīgi 

� Pēc iespējas ar lielāku patstāvīgu 

atlaidi saņemt papildpakalpojumus (auto 

piederumus, pakalpojumus), kurus 

piedāvā degvielas uzpildes stacijās 

� Degvielas saņemšana ar degvielas 

kartēm 

� 3 degvielas karšu izgatavošana un 

izsniegšana Pasūtītājam bez maksas 

� Degvielas apmaksa tiks veikta ar 

pēcapmaksu vienu par faktiski iegādātās 

degvielas apjomu. reizi mēnesī pēc 

apmaksas dokumenta saņemšanas 

� Apmaksas dokumentam jāietver 

informācija par visām darbībām, kas 

veiktas ar katru konkrētu norēķinu karti 

attiecīgā mēnesī 
� Degvielas iegādes iespēja pretendenta 

un/vai tā sadarbības partneru DUS 

ārvalstīs, norēķinus par degvielu veicot 

ar pretendenta starpniecību 

� Videonovērošana DUS 

� Pirkumu monitoringa nodrošināšana 

un brīdināšana par aizdomīgiem 

darījumiem 
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3.pielikums 
Iepirkuma „Degvielas iegāde 2012.-2013.gadā” nolikumam  

 

 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Iepirkumam „Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā”  

 
identifikācijas numurs TMR 2013/1 

 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________, 

 

 

Nr. 

p.k. 

Iepirkuma 

priekšmets 

Kopējais 

paredzamais 

apjoms 

litros 

Līguma 

darbības 

laikā 

Cena par 

vienu litru 

LVL bez 

PVN 

Atlaide 

LVL par 

vienu litru  

Cena par 

vienu litru 

ar atlaidi 

LVL bez 

PVN 

Summa par 

kopējo 

paredzamo 

apjomu ar 

atlaidi LVL 

bez PVN 

1. Benzīns 95A 12 000     

2. Dīzeļdegviela 5 000     

Kopā (bez PVN)  

PVN   

Kopā ( ar PVN)  

 

1. Piedāvājuma cenā iekļaujami visi nodokļi, nodevas (izņemot PVN), kā arī jebkuras citas 

ar līguma izpildi saistītās izmaksas, ja tādas tiek paredzētas. 

2. Pasūtītājs līguma darbības laikā iegādājas degvielu par DUS noteiktu cenu (ņemot vērā 
degvielas realizācijas cenas svārstības, piemērojamo nodokļu svārstības un tml.), kurai 

tiek piemērota pretendenta piedāvātā atlaide. 

3. Piedāvātā atlaide ir spēkā visu līguma darbības laiku visā Latvijas Republikas teritorijā. 
 

 

 

 

                                                  

 

 

Datums 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 
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4.pielikums 
Iepirkuma „Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā” nolikumam  

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
valsts aģentūras „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts” 

iepirkumam „Degvielas iegāde 2013.-2014.gadā”  

 
identifikācijas numurs TMR 2013/1 

 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________, 

 

Parametri (minimālās prasības) Aizpilda pretendents 

 Piedāvātās degvielas (95 E markas benzīna un 

dīzeļdegvielas) atbilstība Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām ( benzīnam-EN228; 

dīzeļdegvielai- EN590) 

 

Degvielas uzpildes stacijas ir pieejamas 24 

stundas diennaktī visā Latvijas teritorijā: 
 

Degvielas uzpilde pastāvīgai (regulārai) 

uzpildei degvielas piegādātāja uzpildes stacijās, 

kas atrodas robežās līdz 15 km no Pasūtītāja 

 

Traktortehnikas un parka kopšanas tehnikas 

vajadzībām degvielas uzpildīšana gan kannās, 

gan dubultsienu degvielas pārvadāšanas 

piekabē līdz 900 litriem vienlaicīgi 

 

Degvielas uzpildes stacijām ar papildus 

pakalpojumiem (piemēram, auto apkopes 

līdzekļi, tehniskie šķidrumi) 

 

Degvielas iegāde ar degvielas kartēm   

3 degvielas karšu izgatavošana un izsniegšana 

pasūtītājam bez maksas 

 

Degvielas apmaksa tiks veikta ar pēcapmaksu 

vienu par faktiski iegādātās degvielas apjomu. 

reizi mēnesī pēc apmaksas dokumenta 

saņemšanas 

 

 

Apmaksas dokumentam jāietver informācija par 

visām darbībām, kas veiktas ar katru konkrētu 

norēķinu karti attiecīgā mēnesī 
 

 

Degvielas iegādes iespēja pretendenta un/vai tā 
sadarbības partneru DUS ārvalstīs, norēķinus 

par degvielu veicot ar pretendenta starpniecību 

 

 

Videonovērošana DUS  
 

Pirkumu monitoringa nodrošināšana un 

brīdināšana par aizdomīgiem darījumiem 

 

 

 
Datums 

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs 


