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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

LNP2012/13 

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona 

Pasūtītāja nosaukums: Lubānas novada pašvaldība 

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Reăistrācijas numurs: 90000054159 

TālruĦa numurs: 64894941 

Faksa numurs: 648494171 

  

Kontaktpersona: Egils Rēvelis 

Informāciju (uzziĦas) par konkursu var saĦemt pa tel. 
64894941, 26482016 

e-pasts: egils.revelis@lubana.lv 

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 17. decembrim, plkst. 
14.00 Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam 
jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiĦam. 
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiĦa, netiks pieĦemts vai tiks neatvērts 
nosūtīts pa pastu iesniedzējam.  

1.3.2. Piedāvājumi tiks atvērti Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novada pašvaldībā 2012. gada 
17. decembrī plkst. 15.00.  

Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 

1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saĦemt to. 

1.4.1.  Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā adresē 
www.lubana.lv, kā arī Lubānas novada pašvaldībā (adrese: Tilta iela 11, Lubāna, 
Lubānas novads, LV-4830) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un 13.30 līdz 17:30, 
sākot ar dienu, kad paziĦojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā. 

 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiĦš 

1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam deviĦdesmit 
dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.2. punktā noteiktās 
piedāvājumu atvēršanas dienas.  

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. punktā noteiktajā 
termiĦā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. 
Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski paziĦo 
pasūtītājam.  

1.6. Piedāvājuma noformēšana 

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras 
jānorāda: 



  

� pasūtītāja nosaukums un adrese; 

� pretendenta nosaukums un adrese; 

� atzīme ” Degvielas piegāde Lubānas novada pašvaldībai 2013. - 2014. gadā”, Id. Nr. 
LNP2012/13. 

� Neatvērt līdz 2012. gada 17. decembrim plkst. 15.00. 

1.6.2. Piedāvājums sastāv no trim daĜām: 

� pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā; 

� tehniskā piedāvājuma, kurā ietverama šāda informācija: 

- degvielas uzpildes staciju atrašanās vietas: 

                  - uzĦēmuma vadības apliecinātas degvielas kvalitāti apliecinošo dokumentu 
kopijas; 

- pretendenta apliecinājums, ka visa Pasūtītājam izsniegtā degviela atbildīs 
kvalitātes prasībām. 

� finanšu piedāvājuma, kurā jānorāda specifikācijā norādītajam katras degvielas 
markas veidam attiecīgās degvielas litra cenu izsludināšanas dienā plkst. 11.00 
Lubānā vai Madonā ar nodokĜiem un piedāvāto atlaidi. Piedāvātajai atlaidei ir jābūt 
saistošai visā līguma darbības laikā. 

1.6.3. Katru piedāvājuma daĜu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, 
“Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.6.1. punktā 
minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daĜas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai 
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst 
pievienotajam satura radītājam. 

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

1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

1.8.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu  

1.6.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.6.8. Iesniegtie piedāvājumi, izĦemot Nolikuma 1.3.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja 
īpašums un netiek atdoti atpakaĜ pretendentiem. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir tiesības veikt degvielas piegādes Lubānas novada pašvaldībai 

divdesmit četru mēnešu periodā no līguma noslēgšanas brīža. 

 CPV kods: 09000000-3. 

Nr. 
p.k. 

Preces nosaukums, 
tās raksturojums 

Tehniskie parametri Paredzamais 
apjoms  

Norēėinu veids 

1. Benzīns 95 e  atbilstoši 6.09.2000 
MK noteikumiem 
Nr.332 

8000 litru Kredītlimits. 
Norēėins par 
iepriekšējā 
periodā iegādāto 
degvielu. 



  

2. DīzeĜdegviela 
(ziemas, vasaras) 

atbilstoši 6.09.2000 
MK noteikumiem 
Nr.332 

14000 litru Kredītlimits. 
Norēėins par 
iepriekšējā 
periodā iegādāto 
degvielu. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalīts. 

2.1.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

Līguma izpildes laiks – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim. 

Līguma izpildes vieta –  

- Lubāna,  

vai 

- Madona, Rīga, Gulbene, Rēzekne, Jēkabpils.  

 

2.2. Paredzamā līgumcena 

Līdz 20000 LVL (bez PVN) 

3.Prasības pretendentam 

 
3.1. Piedāvājumu var iesniegt pretendenti, kuriem ir atĜauja nodarboties ar degvielas 

mazumtirdzniecību. 

3.2. Pretendents ir reăistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3.3. Pretendenta rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minētā 

pakalpojuma veikšanai. 

3.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to 

nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 5. daĜas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.   

 

4. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: 

4.1. Komisija vērtē kvalifikācijas dokumentus, kas iesniegti saskaĦā ar Nolikuma 3. punkta 
prasībām. Ja kāds no dokumentiem nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām pretendenta 
piedāvājums tālāk netiek skatīts.  

4.2. Komisija izvēlas tehniskos piedāvājumus kas pilnībā spēj nodrošināt degvielas piegādi un 
transporta līdzekĜu uzpildi Lubānā vai Madonā, Rīgā, Gulbenē, Rēzeknē, Jēkabpilī. 

4.3. Komisija izvēlas piedāvājumu, kuram ir viszemākā piedāvātā degvielas vidējā cena. 
Vidējo cenu aprēėina sasummējot visu piedāvāto degvielas marku vērtības ar piedāvāto atlaidi 
(ar PVN), kas reizinātas ar iespējamo piegādes apjomu un izdalot ar kopējo apjomu: 

Vid.1. degvielas litra cena (ar PVN)= (cena 95 markas benzīnam (ar PVN) x 8000 litri)+ (cena 
dīzeĜdegvielai (ar PVN) x 14000 litri) / 22 000. 

4.4. ja piedāvājumu vērtēšanas laikā cenu aptaujas komisija konstatē, ka pretendents piedāvā 
veikt piegādes par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā pārējie pretendenti, tā pārbauda, vai 
pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts; 

4.5. piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek aizpildīta piedāvājumu vērtēšanas tabula, kurā novērtē 
katru piedāvājumu atsevišėi; 



  

4.6. ja vairāku piedāvājumu vidējās cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kas 
piedāvā lielāko atlaidi; 

4.7. ja komisija piedāvājumā labojusi aritmētiskās kĜūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku 
piedāvājumu cenas vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko 
kĜūdu. 


