
 

APSTIPRINĀTS 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 

 Iepirkumu komisijas  

2013.gada 19.novembra sēdē, prot. Nr.1 

 

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
1
.pantu 

  

NOLIKUMS 
“Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, NMR Nr. 90002067001, juridiskā 

adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPP 2013/4. 

1.3. Kontaktpersonas juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 

Administratīvās lietvedības nodaļas priekšnieks Jāzeps Ostrovskis, vecākā inspektore           

Alīna Jurkāne-Jurgāne, tālr.: 65421500, e-pasts: police@daugavpils.lv. 

1.4. Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas. 

 

II. Iepirkuma priekšmets 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets: benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātās naftas gāze kā 

automašīnu degviela. 

2.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās. Piedāvājumus iesniedz atsevišķi par katru iepirkuma 

daļu. 

2.3. Paredzamā līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 01.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim. 

2.4. Vispārējās prasības, tehniskā specifikācija ir dota šī Nolikuma 2.pielikumā.  

 

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 

  

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā 

vai sūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, 

Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2013.gada 02. decembrim, 

plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un neizskata. 

 

IV. Piedāvājuma noformēšana 

 

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, 

numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē (par katru iepirkuma 

daļu atsevišķi), uz kuras ir norādīta pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, 

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi: 

Iepirkuma identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

“Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā” 

neatvērt līdz 2013.gada 02. decembrim, plkst. 10.00. 

mailto:police@daugavpils.lv
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4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez 

neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

4.4. Pieteikums, Finanšu – Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem 

paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt.  

4.5. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 

4.6. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

V. Prasības pretendentiem 

5.1. Prasības pretendentiem: 

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

5.1.2.Pretendentam nav pasludināts tā 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 netiek likvidēts. 

5.1.3.Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus. 

5.1.4. Pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas Latvijā: Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā, Liepājā un 

Ventspilī. 

5.2. Iesniedzamie dokumenti: 

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums); 

5.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

5.2.3. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums). Finanšu-tehniskajā piedāvājumā norāda 

viena litra benzīna, dīzeļdegvielas, gāzes cenu (latos, bez PVN) tajā dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā Daugavpils 

degvielas uzpildes stacijās, līguma darbības laikā nemainīgo atlaidi (latos, bez PVN), kā arī 

kopējo līguma summu gāzei, benzīnam un dīzeļdegvielai kopā ar atlaidi (bez PVN, latos). 

5.2.4. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par to, ka pretendents var nodrošināt benzīna un 

dīzeļdegvielas uzpildi Pasūtītāja autotransportam Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā, Liepājā un 

Ventspilī, gāzes uzpildi - Daugavpilī. Apliecinājumam jāpievieno degvielas uzpildes staciju 

saraksts. 

5.2.5. Degvielas atbilstības sertifikātu apliecinātas kopijas, kas apstiprina tirgū piedāvātā 

benzīna un dīzeļdegvielas atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu       

Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām.  

5.2.6. Speciālās atļaujas (licences) naftas produktu tirdzniecības apliecināta kopija. 

5.2.7. Pilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona. 

5.3. Ja tiek konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas 

vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī tiek konstatēts, ka pretendents atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta piektās daļas

 
izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājumu neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu 

no turpmākās dalības iepirkuma procesā.  

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja tiek pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma 

noteikumi vai prasības. 

VI. Apmaksas nosacījumi 

 

6.1. Izpildītājam ir jānodrošina iespēja iepirkt degvielu pa daļām, pamatojoties uz degvielas 

iegādes kartēm. 

6.2. Pasūtītājs apmaksā par iepriekšējā mēnesī izlietoto degvielu līdz tekoša mēneša vidum,  

bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu. Precīza apmaksas kārtība un 
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termiņi tiks noteikti iepirkuma līgumā. 

 

VII. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un 

tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

7.2. Iepirkuma komisija: 

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, pārbaudīs piedāvājuma 

noformējumu un pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti un vai 

iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un citas 

prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā 

norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 

7.2.2. Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un izvēlēsies 

piedāvājumu ar zemāko cenu, kurš atbildīs Nolikuma prasībām; 

7.2.3. Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta (5

1
) daļas noteiktajā kārtībā pārbaudīs, vai uz 

pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Nolikuma 5.1.2., 

5.1.3. punktos (Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi) 

minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja tiek konstatēts, ka pretendents atbilst Publisko iepirkumu 

likuma 8.
1
panta piektās daļas

 
izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija pieņem 

lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā;  

7.2.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

7.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti. 

7.4. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu (3.pielikums) ar iepirkuma komisijas izraudzīto 

pretendentu.  

7.5. Ja pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendenta vainas 

dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums 

ar zemāko cenu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4   

 

1. PIELIKUMS nolikumam  

“Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

 

PIETEIKUMS 

Daugavpilī 

Komersants 

_____________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________ 

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts____________________________________ 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bankas rekvizīti 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī 

pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 

2014.gadā”, identifikācijas numurs DPPP 2013/4, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un 

garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un 

saprotami. 

2. Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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2. PIELIKUMS nolikumam  

“Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

 

„Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā”   
identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

 

A daļa 

 

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Daugavpilī, 2013.gada ___ ._______________ 

 

 

 Mēs ____________________________________________________________________  

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) 

garantējam degvielas piegādi atbilstoši šī iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām: 

1. Degvielas iegādes uzpildes objektiem jābūt izvietotiem Daugavpilī, Jēkabpilī, Rīgā, Liepājā 

un Ventspilī. 

2. Degvielas uzpildes stacija nodrošina degvielas pirkšanas iespēju jebkurā diennakts laikā.  

3. Kvalitatīvās degvielas iegāde notiek ar karšu sistēmu. 

4. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā no 01.decembra līdz 01.martam jābūt aukstumnoturībai līdz  

-30
o
C grādu temperatūrai. 

 

Piedāvājuma cena (kopēja summa benzīnam + kopēja summa dīzeļdegvielai) (bez PVN, Ls): 

______________________________________________________________ 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

 

 

Degvielas nosaukums Viena 

litra cena 

bez PVN, 

Ls  

Nemainīgā 

atlaide bez 

PVN, Ls 

Paredzamais 

apjoms, 

litros 

Kopēja  

summa ar 

atlaidi, bez 

PVN, Ls 

Benzīns Ai 95E 

markas  

  līdz 1078  

Dīzeļdegviela 

 

  līdz 14391  

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Datums 
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„Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā”   
identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

 

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

B daļa 

 

Daugavpilī, 2013.gada ___ ._______________ 

 

Mēs ____________________________________________________________________  

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) 

garantējam degvielas piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām:  

1. Degvielas iegādes uzpildes objektiem jābūt izvietotiem Daugavpilī.  

2. Degvielas uzpildes stacija nodrošina degvielas pirkšanas iespēju jebkurā diennakts laikā.  

3. Kvalitatīvās degvielas iegāde notiek ar karšu sistēmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Degvielas 

nosaukums 

Viena 

litra cena 

bez PVN, 

Ls  

Nemainīgā 

atlaide bez 

PVN, Ls 

Paredzamais 

apjoms, 

litros 

Kopēja  

summa ar 

atlaidi, bez 

PVN, Ls 

Sašķidrinātā 

naftas gāze 

  līdz 540  

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Datums 

 



7   

3. PIELIKUMS nolikumam  

“Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā” 

Identifikācijas numurs DPPP 2013/4 

 

LĪGUMA PROJEKTS   

Daugavpilī                 201__.gada ___.__________ 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, reģ. Nr.90002067001, juridiskā adrese: 

Muzeja ielā 6, Daugavpilī, tās priekšnieka Vladimira Gudakovska personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un  

__________________, turpmāk saukta Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 

iepirkuma “Degvielas iegāde pašvaldības policijas autotransportam 2014.gadā”, identifikācijas 

Nr. DPPP 2013/4 (turpmāk - Konkurss), rezultātiem un saskaņā ar finanšu piedāvājuma 

nosacījumiem, slēdz šādu līgumu: 

1.Līguma priekšmets 

1.1 Pasūtītājs pērk ___________ (turpmāk -degviela) šī līguma 2.2.punktā noteiktā apjomā. 

1.2 Piegādātājs piegādā Pasūtītājam degvielu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, izmantojot 

Piegādātāja degvielas KARTES, kas Pasūtītājam dod tiesības iegādāties degvielu Piegādātāja 

degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS), izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. 

1.3 Piegādātājs apņemas saskaņā ar šī līguma noteikumiem nodrošināt Pasūtītājam KARŠU 

izsniegšanu un izmantošanu degvielas iegādei Piegādātāja DUS. 

1.4 Pasūtītājs apņemas samaksāt par faktiski izmantoto degvielu pēc KARTĒM saskaņā ar šī 

līguma nosacījumiem. 

2. Piegādes nosacījumi un apjoms 

2.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs apņemas 3(trīs) darba dienu laikā bez papildus 

maksas izgatavot degvielas iegādes KARTES. 

2.2.Piegādātājs piegādā degvielu uz summu, kas nepārsniedz šī līguma 3.4.punktu. 

3.Līguma cena 

3.1.Degvielas cena ir aprēķināma saskaņā ar degvielas mazumtirdzniecības cenu Piegādātāja 

degvielas uzpildes stacijās, ņemot vērā Līguma 3.2.punktā noteikto atlaidi. 

3.2.Iegādājoties degvielu ar Karti, Pasūtītājs visu 2014.gadu saņem atlaidi Ls _________ 

(___________) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa par katru degvielas litru un 

dīzeļdegvielai –Ls __________ (_______________) apmērā bez pievienotās vērtības 

nodokļa par katru degvielas litru . 

3.3.Atlaides ir fiksētas un nemainās visā līguma darbības laikā. 

3.4. Līguma summa 2014.gada laikā – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2014.gada 

budžetā pieejamā finansējuma ietvaros, bet ne vairāk kā Piegādātāja dalībai konkursā 

iesniegtajā finanšu piedāvājumā Ls ________ (________) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
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3.5.No 2014.gada 1.janvāra visas Līgumā minētās summas (t. sk. piemērojamās atlaides) latos 

tiks automātiski konvertētas euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu. Atsevišķa Pušu 

vienošanās par to netiks parakstīta. 

4. Līguma darbības laiks 

4.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim. 

4.2.Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt līguma pagarināšanu līdz jauna konkursa rezultātu apstiprināšanai. 

4.3.Jebkura puse līgumu var pārtraukt, rakstiski paziņojot otrai pusei 30 kalendāras dienas 

iepriekš. Pasūtītājam līguma pārtraukšanas dienā ir jāatdod KARTES Piegādātājam un 

Pasūtītājam ir tiesības saņemt atpakaļ KARTĒ esošo neizlietoto summu KARTES nodošanas 

dienā. 

5. Piegādes vieta un termiņš 

5.1.Degvielas piegāde notiek jebkurā no konkursa piedāvājumā minētajām DUS, kuru saraksts ir 

šī Līguma Pielikums Nr.1. Degvielas piegāde notiek no 2014.gada 01.janvāra un turpinās līdz 

2014.gada 31.decembrim vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir izlietojis šī līguma 3.4.punktā noteikto 

summu. 

6. Norēķinu kārtība 

6.1.Katra mēneša sākumā Piegādātājs piestāda rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas 

iepriekšējā mēnesī veikti ar Pasūtītājam izsniegto KARTI, kurš jāapmaksā līdz tekošā 

mēneša 15.datumam. Rēķins un cita informācija tiek izsūtīta pa pastu uz Piegādātāja rēķina. 

Gadījumā, ja Pasūtītājs līdz mēneša 5.datumam nav saņēmis rēķinu no Piegādātāja, tam par 

to mutiski pa telefonu _____________ jāinformē Piegādātājs. Pretējā gadījumā uzskatāms, 

ka Pasūtītājs to ir saņēmis.   

6.2.Par apmaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājums veikts Piegādātāja norēķinu 

kontā. 

7. Garantijas 

7.1.Piegādātājs nodrošina degvielas uzpildi jebkurā no konkursa piedāvājumā minētajām DUS 

visā līguma darbības laikā. 

7.2.Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādājamās degvielas kvalitāti atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

7.3.Piegādātājs nodrošina dīzeļdegvielai ziemas sezonā no 01.decembra līdz 01.martam 

aukstumnoturību līdz – 30
o
C grādu temperatūrai. 

7.4.Pretenzijas par degvielas kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam rakstiskā veidā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8. Piegādātāja pienākumi un tiesības  

8.1.Piegādātājs apņemas veikt degvielas piegādi saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

8.2.Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam KARŠU izsniegšanu un iespējas iegādāties 
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degvielu Piegādātāja DUS saskaņā ar šo līgumu. 

8.3.Piegādātāja izsniegtās KARTES ir derīgas visā šī līguma darbības termiņā. 

8.4.Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam KARTES izsniegšanu un iespējas iegādāties 

preci Piegādātāja un Piegādātāja sadarbības partneru DUS saskaņā ar šo līgumu. 

8.5.Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par izmaiņām Piegādātāja un Piegādātāja 

sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar KARŠU izmantošanu. 

9. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

9.1.Pasūtītājs apņemas nodrošināt samaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un termiņiem. 

9.2.Pasūtītājs, pasūtot Piegādātājam KARTES, apņemas aizpildīt KARTES pieteikuma 

veidlapas, norādot KARŠU izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju. 

9.3.Pasūtītājs apņemas ievērot Piegādātāja norādījumus, kas attiecas uz KARŠU izmantošanu. 

9.4.Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt un saņemt vienu vai vairākas KARTES un noteikt vienu vai 

vairākus KARTES lietotājus. 

9.5.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam pa tālruni _______ par KARTES 

nozaudēšanu vai ja KARTE prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā. Telefonisks 

paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā pa faksu __________. 

9.6.Ja KARTES lietotājs ir pieprasījis apturēt KARTES lietotāja tiesības lietot KARTI, šī 

KARTE, kā arī visas KARTES, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, vienas stundas 

laikā tiek ievietotas stopsarakstā, kā rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šo karti. 

9.7.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātāja KARTES, kas pieteikta kā 

nozaudēta vai nozagta, atrašanas gadījumā, un nodot to tuvākajā Piegādātāja DUS. 

10.Pušu atbildība 

10.1.Ja kādā no DUS, ko Piegādātājs norādījis, iesniedzot konkursam attiecīgu sarakstu, netiek 

veikta kvalitatīvās degvielas uzpilde, uzrādot degvielas karti, Piegādātājs maksā Pasūtītājam 

vienreizējo līgumsodu Ls 50 (piecdesmit) apmērā par katru gadījumu. 

10.2.Ja KARŠU izsniegšana (Līguma 2.1.p.) aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu Ls 50 (piecdesmit) apmērā par katru nokavēto dienu. 

10.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no 

līgumsaistību pārkāpuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

10.4.Ja Pasūtītājam rodas aizdomas, ka Piegādātāja piedāvāta dīzeļdegviela neatbilst šī līguma 

7.3.punktā minētajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības DUS pieprasīt dīzeļdegvielas 

atbilstības sertifikātu, kas apstiprina piedāvātās dīzeļdegvielas atbilstību Ministru kabineta 

2000.gada 26.septembra noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu” prasībām, kā arī DUS pārstāvja klātbūtnē paņemt dīzeļdegvielas 

paraugu un pasūtīt ekspertīzi. Gadījumā, ja ekspertīzes laikā tiks konstatēts, ka 

dīzeļdegvielas paraugs neatbilst šī līguma 7.3.punktā minētajām prasībām, Piegādātājs 

maksa Pasūtītājam līgumsodu Ls 300 (trīs simti) apmērā, atlīdzina visus izdevumus, kas 
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saistīti ar ekspertīzes pasūtīšanu, kā arī Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt šī 

līguma darbību.  

11. Strīdu izskatīšanas kārtība 

11.1.Pušu domstarpības, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos 

noformē rakstiski. 

11.2.Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. 

12. Nepārvarama vara 

12.1.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, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts 

pārvaldes un pašvaldības institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji 

apstākļi, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļautie apstākļi. 

12.2.Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē 

tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem. 

12.3.Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos 

zaudējumus otrai Pusei. 

12.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Līguma darbība tiek 

izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu. 

12.5.Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

13. Citi noteikumi 

13.1.Visi grozījumi līgumā noformējami rakstiski, pielikumu veidā, ko paraksta abas puses. 

13.2.Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas 

saistības, kas saistītas ar šo līgumu. 

13.3.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošo         

Latvijas Republikas likumdošanu. 

13.4.Līgums sastādīts uz ____ lapām un viens pielikums, divos eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja un otrs - pie Piegādātāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

14. Līdzēju adreses, bankas rekvizīti un pušu paraksti 

 

 

 

 

 

 


