APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
2016. gada 13. decembrī.

Lubānas novada pašvaldība

NOLIKUMS
(publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā)

Degvielas iepirkums Lubānas novada pašvaldības
un tās iestāžu vajadzībām 2017. - 2019. gadam.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP2016/13

Lubāna, 2016. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
LNP2016/13, iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā.
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona
Pasūtītāja nosaukums: Lubānas novada pašvaldība
Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830
Reģistrācijas numurs: 90000054159
Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Egils Rēvelis, tālruņa numurs 26482016,
64894941, egils.revelis@lubana.lv.
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, saziņa.
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 28. decembrim, plkst.
14.00 Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai tiks neatvērts nosūtīts
pa pastu iesniedzējam.
1.3.2. Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.
1.3.3. Saziņai ar pretendentu pasūtītājs izmantos pretendenta pieteikumā uzrādīto e-pasta adresi.
1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saņemt 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 paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā.
1.5. Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 pasūtītāja nosaukums un adrese;
 pretendenta nosaukums un adrese;
 atzīme „Piedāvā jums iepirkumam ” Degvielas iepirkums Lubānas novada pašvaldības un
tās iestāžu vajadzībām 2017. - 2019. gadam”, Id. Nr. LNP2016/13”.
 Neatvērt līdz 2016. gada 28. decembrim plkst. 14.00.
1.5.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām:
 pretendenta pieteikums dalībai konkursā;
 tehniskais piedāvājums;
 finanšu piedāvājums.
1.5.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz, ievietojot 1.5.1. punktā minētajā aploksnē. Katras
piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams
atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.
1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu
1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir tiesības veikt degvielas piegādes Lubānas novada pašvaldībai.
CPV kods: 09100000-0 degviela.
Paredzamais degvielas apjoms 36 mēnešu periodā:
Nr.
p.k.

Preces nosaukums,
tās raksturojums

Tehniskie parametri

Paredzamais
apjoms

1.

Benzīns 95 e

atbilstoši 6.09.2000 MK
noteikumiem Nr.332

12000 litri

2.

Dīzeļdegviela
(ziemas, vasaras)

atbilstoši 6.09.2000 MK
noteikumiem Nr.332

18000 litri

Norēķinu veids
Kredītlimits. Norēķins
par iepriekšējā periodā
iegādāto degvielu.
Kredītlimits. Norēķins
par iepriekšējā periodā
iegādāto degvielu.

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalīts.
2.1.3. Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma izpildes laiks – no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
Līguma izpildes vieta:
- Lubāna, vai
- Madona, Gulbene, Rēzekne, Rīga (visas vienlaicīgi).
2.2. Paredzamā līgumcena
Līdz 42000 EUR (bez PVN).

3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Nodokļu maksātāju reģistrā, Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs.
3.2. Uz pretendentu un personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.
3.3. Pretendentam ir licence degvielas mazumtirdzniecībai vismaz līdz 2019. gada
31.decembrim. Ja licences vai sertifikāta derīguma termiņš nav līdz 31.12.2019.,
pretendents iesniedz apliecinājumu, ka sertifikāts vai licence tiks pagarināta un tā būs
spēkā līdz līguma darbības laika beigām.
3.4. Pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas (turpmāk – DUS):
- Lubānā, vai
- Madonā, Rīgā, Gulbenē, Rēzeknē (vienlaicīgi).
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīga
persona vai tā pilnvarota persona (1. pielikums).
4.2. Tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā ietverama šāda informācija:
- degvielas uzpildes staciju atrašanās vietas;
- klientu apkalpošanas sistēmas apraksts (degvielas kartes, norēķinu kārtība, papildus sniegto
pakalpojumu klāsts);
- pretendenta apliecinājums, ka visa Pasūtītājam izsniegtā degviela atbildīs kvalitātes
prasībām.
4.3. Finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājumā jānorāda specifikācijā norādītajam katras
degvielas markas veidam attiecīgās degvielas litra cena 2016. gada 14. decembrī
(paziņojuma par iepirkumu publicēšanas dienā Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā)
Lubānā vai Madonā, fiksēta plkst. 17.00. Piedāvātajai atlaidei, ja tāda tiek piedāvāta, ir

jābūt saistošai visā līguma darbības laikā.
Finanšu piedāvājums sagatavojams, saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (2.
pielikums).

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
Par pretendenta reģistrācijas prasību izpildi pasūtītājs pārliecināsies publiskajās datu bāzēs
(komercreģistrs un VID datu bāze).
Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas
nosacījumiem pasūtītājs pārbaudīs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
Komisija izvēlas tehniskos piedāvājumus kas pilnībā spēj nodrošināt degvielas piegādi un
transporta līdzekļu uzpildi Lubānā vai Madonā, Rīgā, Gulbenē, Rēzeknē.
Komisija izvēlas piedāvājumu, kuram ir viszemākā piedāvātā degvielas vidējā cena. Vidējo
cenu aprēķina, sasummējot visu piedāvāto degvielas marku vērtības ar piedāvāto atlaidi,
kas reizinātas ar iespējamo piegādes apjomu un izdalot ar kopējo apjomu:
Vid.1. degvielas litra cena = (cena 95 markas benzīnam x 12000 litri)+ (cena dīzeļdegvielai
x 18000 litri) / 30 000. Visas cenas tiek uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Vienādas degvielas vidējās cenas gadījumā priekšroka tiks dota.
Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents piedāvā veikt
piegādes par ievērojami zemāku cenu, nekā piedāvā pārējie pretendenti, tā pārbauda, vai
pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts;
Ja vairāku piedāvājumu vidējās cenas ir vienādas, komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko
dīzeļdegvielas cenu, tad piedāvājumu, kas piedāvā lielāko atlaidi.
6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
6.2. Līguma projekts 3. pielikumā.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents
vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai.
7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.2. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un tā norises likumību (līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai).
8.1.3. Apsekot objektu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.
8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.
Pielikumā:
Pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums);
Finanšu piedāvājums (2. pielikums);
Iepirkuma līguma projekts (3. pielikums).

1.pielikums

Pieteikums
dalībai iepirkumā „Degvielas iepirkums Lubānas novada pašvaldības
un tās iestāžu vajadzībām 2017. - 2019. gadam”
(identifikācijas Nr. LNP2016/13)
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums), (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
adrese) es, (ieņemamais amats) apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1)

Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;

2)

<pretendenta nosaukums> piekrīt nolikuma nosacījumiem un garantē pasūtītāja prasību
izpildi;

3)

uz <pretendenta nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
piektās daļas 1. un 2. punktā paredzētie gadījumi, kas ir atzīstami par pamatu izslēgšanai
no turpmākās dalības iepirkumā;

4)

piedāvājumu veido šim pieteikumam pievienotie dokumenti.

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________
reģistrācijas Nr. ____________________________________________________
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ____________________________________
licence naftas produktu mazumtirdzniecībai ______________________________
juridiskā adrese: ____________________________________________________
biroja adrese: ______________________________________________________
bankas rekvizīti: ____________________________________________________
kontaktpersona: _____________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds)
telefons: __________ fakss: ____________ e-pasta adrese: _____________
Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums: ______________________
<uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums,
zīmogs>

2. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
KONTAKTPERSONA
ieņemamais amats, vārds, uzvārds
tālrunis /fakss
e-pasta adrese
Degvielas piegādes piedāvājums, atbilstoši nolikuma 2.1.1.apakšpunktam*:
Nr.
p.k
.

1.
2.

Degvielas
nosaukums

Benzīns 95E
Dīzeļdegviela
DD

Mērv.

Vienības
cena EUR
(bez PVN)

Atlaide
EUR

Vienības cena ar
atlaidi
EUR
(bez PVN)

litrs
litrs
Kopējā summa (bez PVN)
PVN (21%) summa
Kopējā summa, ieskaitot
PVN

* cenas pēc stāvokļa uz 2016. gada 14. decembrī plkst. 17.00
2016.gada __. ____________
______________
(paraksts)

___________________________________
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

Kopējā summa
par piedāvāto
daudzumu
EUR

3. pielikums

Līgums Nr.
Lubānā,

2017. gada ____________

Lubānas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054159, adrese Tilta iela 11,
Lubāna, Lubānas novads, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu darbojas izpilddirektors
Ivars Bodžs, turpmāk tekstā - „Pasūtītājs”, un
SIA „____________________”, reģ. Nr.________________, turpmāk tekstā –
„Pakalpojuma sniedzējs”, tās ______________________________, kurš darbojas uz
_______________________ pamata, Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk tekstā – „Puses”,
pamatojoties uz iepirkuma „Degvielas iepirkums Lubānas novada pašvaldības un tās iestāžu
vajadzībām 2017. - 2019. gadam” (identifikācijas Nr. LNP2016/13) rezultātiem, Puses noslēdz
līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, par sekojošo
1.Līguma priekšmets
1.1. Kārtība, kādā Pasūtītājs pērk no Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma sniedzējs
nodrošina Pasūtītājam iespēju iegādāties sekojošu degvielu: bezsvina benzīns ar
oktānskaitli 95, sezonai atbilstoša dīzeļdegviela, turpmāk tekstā – „Degviela”, jebkurā no
Izpildītāja Degvielas uzpildes stacijām, turpmāk tekstā – „DUS”, kas norādītas Līguma
1.pielikumā, visā Līguma spēkā esamības laikā un darbības teritorijā, turpmāk tekstā –
„Pakalpojums”.
1.2. Katra Degvielas veida viena litra cenai piemērojamā atlaide ir fiksēta kā atlaide, kuru
Pakalpojuma sniedzējs piemēros Degvielas iegādei visā Līguma spēkā esamības laikā un
darbības teritorijā.
1.3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju iegādāties tikai ar Pasūtītāju saskaņotu un
iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu Degvielu.
2.

Vispārīgie noteikumi

2.1. Līguma mērķis ir noteikt un raksturot attiecības starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju
36 mēnešu laika posmā no Līgumā noteiktās Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas,
paredzot kārtību, pamatojoties uz kuru tiks pirkta Degviela, t.sk. paredzot vispārējus
noteikumus attiecībā uz Līguma priekšmetu, cenu, Degvielas kvalitāti un citiem
pamatnoteikumiem.
2.2. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs un Pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz Pakalpojuma
sniedzēja piedāvājumu veiktajā iepirkuma procedūrā, vienojas par visiem Pasūtītāja
pirkumiem piemērojamo Degvielas viena litra cenas atlaidi (no publikā piedāvājuma DUS),
par kuru Pakalpojuma sniedzējs apņemas pārdot Degvielu visā Līguma darbības periodā.
3.
Līguma darbības laiks un vieta
3.1. Līguma darbības vieta ir Latvijas Republika.
3.2. Līguma darbības termiņš ir līdz 2019. gada 31. decembrim.
4.

Cena un norēķinu kārtība

4.1. Degvielas viena litra cenai (bez PVN) piemērojamā atlaide ir sekojoša:
4.1.1. bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95 – Pakalpojuma sniedzēja DUS norādītā cena,
piemērojot atlaidi _______ apmērā;

4.1.2. sezonai atbilstoša dīzeļdegviela – Pakalpojuma sniedzēja DUS norādītā cena, piemērojot
atlaidi _______ apmērā.
4.2. Norēķinu kārtība starp Pasūtītāju un Pakalpojuma sniedzēju ir sekojoša:
4.2.1. Pakalpojuma sniedzējs izsniedz Pasūtītājam uzņēmuma kartes (kredītkartes) (karšu skaits
Līguma darbības termiņā var mainīties saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu), turpmāk
tekstā –„Kartes”, bezskaidras naudas norēķiniem par Degvielu Pakalpojuma sniedzēja
DUS saskaņā ar Līguma noteikumiem, nosūtot tās pa pastu uz Līgumā norādīto Pasūtītāja
adresi. PIN kods, kas garantē Kartes aizsardzību, Pasūtītājam tiek izsniegts kopā ar Karti.
Karte ir derīga kopā ar PIN kodu vai parakstot kases čeku;
4.2.2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju Pasūtītājam iegādāties Degvielu ar izsniegtajām
kredītkartēm, piešķirot Pasūtītājam ikmēneša kredītu EUR _______ (____________euro)
apmērā. Pasūtītājs apņemas nepārsniegt tam piešķirto ikmēneša kredītlimitu. Kredītlimita
pārsniegšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības neapkalpot Pasūtītāja
kredītkartes, apstādinot jebkāda veida darījumus ar Pasūtītāja kredītkartēm;
4.2.3. par katru norēķina periodu (viens kalendārais mēnesis) līdz nākamā mēneša 5.datumam
Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par konta stāvokli, turpmāk tekstā –
„Pārskats”, kurā ir norādītas visas ar Pasūtītāja kredītkartēm veiktās operācijas,
saņemtās Degvielas veids, daudzums, cena un apmaksas summa, un rēķinu, kurš tiek
nosūtīts Pasūtītājam pa pastu un elektroniski;
4.2.4. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pārskata saņemšanas Pasūtītājs pārbauda tā
atbilstību izdrukām – čekiem par veiktajām operācijām ar kredītkartēm, un atbilstības
gadījumā – apstiprina Pārskatu un apmaksā rēķinu, bet neatbilstības gadījumā – informē
Pakalpojuma sniedzēju par neatbilstību, iesniedzot pretenziju un rēķinu apmaksā daļā,
kas atbilst izdrukām – čekiem par veiktajām operācijām ar kredītkartēm;
4.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu par uzpildīto Degvielu, ja konkrētajā norēķina
mēnesī ar eksperta atzinumu tika konstatēta nekvalitatīva Degviela, un tā rezultātā
Pasūtītājam radušies zaudējumi, kamēr Pakalpojuma sniedzējs nav atlīdzinājis visus
Pasūtītājam radušos zaudējumus;
4.2.6. par apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz
Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu.
5.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

5.1. Pasūtītājs Degvielu var saņemt Līguma 1.pielikumā norādītajās DUS, tai skaitā vismaz
vienā DUS Lubānā vai Madonā tiek nodrošināta degvielas iegāde 24 h diennaktī, 7 dienas
nedēļā.
5.2. Katra konkrētā Pakalpojuma funkciju Līguma darbības periodā pilda konkrētā izdruka –
čeks par Degvielas saņemšanu, kurš ir uzskatāms par derīgu, ja ir Pasūtītāja parakstīts vai
apstiprināts ar Pasūtītāja Kartei piešķirto PIN kodu.
5.3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka pēc katras veiktās operācijas ar kredītkarti
Pasūtītājam tiek izsniegta izdruka – čeks par veikto operāciju, kurā ir norādīts saņemtās
Degvielas veids, daudzums, cena un apmaksas summa.
5.4. Pasūtītājs nodrošina katra konkrētā Pakalpojuma izpildes kārtības ievērošanu.
5.5. Gadījumā, ja tikusi uzpildīta nekvalitatīva Degviela, tad Puses sastāda aktu, veic atbilstošu
ekspertīzi un vienojas par zaudējumu atlīdzību. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs
atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam (transporta līdzekļa
remonts, detaļu nomaiņa, ekspertīzes izdevumi, u.c. zaudējumi), 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas un akta sastādīšanas.

6.

Pušu saistības

6.1. Pakalpojuma sniedzēja saistības:
6.1.1. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas bez maksas
izgatavot un izsniegt Pasūtītājam pieprasījumā norādīto karšu skaitu;
6.1.2. veikt katru konkrēto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un iepirkuma procedūras
nosacījumiem un savu piedāvājumu;
6.1.3. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Degvielas atbilstību LR spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām;
6.1.4. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par Līguma izpildei nepieciešamo licenču uzturēšanu
spēkā visā Līguma darbības periodā;
6.1.5. Pakalpojuma sniedzējs Līguma darbības laikā garantē konkrētā Pakalpojuma saņemšanas
kārtības ievērošanu.
6.2. Pasūtītāja saistības:
6.2.1. iesniegt Pakalpojuma sniedzējam rakstveida pieprasījumu kredītkaršu saņemšanai,
norādot nepieciešamo kredītkaršu skaitu;
6.2.2. lietot saņemtās kredītkartes, ievērojot Līguma un kredītkaršu lietošanas noteikumus, kas
ir Līguma 3.pielikums;
6.2.3. Pasūtītājs nodrošina konkrētā Pakalpojuma saņemšanas kārtības ievērošanu;
6.2.4. ievērot Līgumā paredzēto norēķinu kārtību;
6.2.5. ja Pasūtītājs kavē Pakalpojuma sniedzēja atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotā
rēķina apmaksu, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0,1% apmērā
no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
nokavētā maksājuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no uzņemto saistību
pienācīgas izpildes pienākuma.
7.

Līguma noteikumu grozīšana, tā darbības pārtraukšana

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām pēc Pušu parakstīšanas.
7.2. Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Līguma nosacījumus, tad Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma atkāpties no Līguma un
Pakalpojuma sniedzējs zaudē visas un jebkādas pielīgtās tiesības, kā arī atlīdzina visus
Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
8.
Strīdu risināšanas kārtība
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp Pusēm.
8.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā, LR spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
9.
Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma
parakstīšanas dienas kā apstākļi, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda
nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas
katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš
un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
9.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, informē par to otru Pusi rakstiski 3 (trīs)
darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam pievieno

izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu
un apstiprinājumu.
9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
10. Citi noteikumi
10.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās darbinieku neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
10.2. Šis Līgums ir saistošs Pakalpojuma sniedzējam un Pasūtītājam, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai
kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, tālrunis, faksa numurs, epasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi
savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā
minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
10.4. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)
mēnešus no tajā noteiktā Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas.
10.5. Pasūtītāja kontaktpersona šīs Līgums izpildes laikā – attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis, tālrunis
26482016, epasts egils.revelis@lubana.lv.
10.6. Piegādātāja kontaktpersona Līgums izpildes laikā – ___________________________________.
10.7. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Pakalpojuma sniedzēja.

11.

Pasūtītājs
Lubānas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054159
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas nov.
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV64HABA0551033331460
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Pušu rekvizīti un paraksti

