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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona  

1.1. Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, 

Liepāja, LV-3401, nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000329402. 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna, tālrunis (+371) 26106614, fakss (+371) 

634 80252, e-pasts: kristine.alpena@lsez.lv. 

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai 

personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis šī atklātā konkursa 

nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums). 

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona (t.sk. 

apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska 

persona), 

b. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

c. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

d. Pretendenta pilnvarota persona. 

3. Saziņa 

3.1. Nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://liepaja-

sez.lv/lv/liepajas-sez/iepirkumi/. Jebkurš interesents bez maksas ar atklāta 

konkursa dokumentāciju (latviešu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt 

elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes Iepirkuma speciālistes kabinetā (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, 

LV-3401, katru darba dienu līdz 2017.gada 27.februārim no plkst. 9.00 līdz 

plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 (2017.gada 27.februārī  līdz 

plkst. 11.00).   

3.2. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 

procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai elektronisko pastu, vai 

faksu. 

3.3. Saziņas dokuments, nosūtot pa elektronisko pastu, ir uzskatāms par saņemtu 

brīdī, kad Pasūtītājs ir nosūtījis elektronisko pastu, saglabājot izdruku no 

elektroniskā pasta. 

3.4. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 

nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

3.5. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 
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3.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 

3.7. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā ne 

vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

Pasūtītājs papildu informāciju sniedz maksimāli īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.8. Ja Pasūtītājs sniedz papildus informāciju, tas vienlaikus ar papildus 

informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, 

ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, 

norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.9. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas 

lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju 

mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par 

grozījumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

4.1. Iepirkuma priekšmets – Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās 

ekonomiskās  zonas pārvaldei saskaņā ar šī Nolikuma un tā pielikuma 

prasībām. 

4.2. CPV kods: 09134200-9  dīzeļdegviela (Diesel fuel). 

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena nemainīgai likmei. 

4.4. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma 

līguma parakstīšanas dienas. 

5. Piedāvājums 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība. 

5.1.1. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājuma 

variantu. 

5.1.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 

27.februārim, plkst.11.00, Liepājas speciālas ekonomiskās zonas 

pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401, Iepirkumu speciālista 

kabinetā, 1.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 

līdz šajā punktā minētajam termiņam. Piedāvājumi tiek atvērti 

2017.gada 27.februārim plkst.11.00, Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Sēžu zālē 3.stāvā. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

5.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda 

Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu 

piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

5.1.4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā 



 
 
                                                                                                         

4 

 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, 

Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir, 

saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne 

mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu 

piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt 

Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, 

Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosuta Pasūtītājam 

bankas, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku 

apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu 

līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu 

piedāvājuma nodrošinājumu. 

5.3. Piedāvājuma noformējums. 

5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumenti (1 oriģināls 

un 1 kopija). 

b. Piedāvājuma nodrošinājums (1 oriģināls  un  1 kopija). 

c. Finanšu piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija).  

5.3.2. Piedāvājuma dokumentus jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, 

tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

5.3.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas 

numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un 

apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. Norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu. 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. 

c. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā 

valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums 

latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma 

nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. Norādi “TULKOJUMS PAREIZS”. 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. 

c. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. 

Kopijas apliecinājums ietver: 

a. Norādi “KOPIJA PAREIZA”. 
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b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. 

c. Apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko 

piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus 

paraksta, kopijas, tulkojumus apliecina: 

a. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska 

persona), 

b. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

c. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

d. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina 

attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, 

ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

5.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu 

iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt 

ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts 

vai caurauklots. 

5.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. 

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru. 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska 

persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir 

fiziska persona) un adresi. 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru. 

e. Atzīmi “Piedāvājums atklātajam konkursam “Marķētās dīzeļdegvielas 

piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kuģiem”. Neatvērt līdz 

2017.gada 27.februārim plkst.11.00”. 

5.3.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus 

iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā 

– piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a. Atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”. 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. Atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Marķētās dīzeļdegvielas 

piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kuģiem” 

LSEZ2017/7/K””. 

5.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma 

oriģinālu vai kopiju. Uz piedāvājuma oriģināliem un to kopijām 

attiecīgi norāda: 
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a. Atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”. 

b. Pretendenta nosaukumu. 

c. Piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma 

nodrošinājums” vai “Finanšu piedāvājums”.  

6. Piedāvājuma nodrošinājums 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu  

EUR 1000.00  (viens tūkstotis eiro un 00 centi) par iepirkuma priekšmetu. 

Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās 

filiāle vai ārvalsts bankas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 

teritorijā1 un tam ir jāatbilst Piedāvājuma garantijas veidnei (Nolikuma 

pielikums C-1) vai piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem 

noteikumiem. Pretendents var ieskaitīt piedāvājuma nodrošinājumu EUR 

1000.00 apmērā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes AS 

“Swedbank” kontā Nr. LV12HABA0001407037000, ar norādi “Atklāta 

konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas kuģiem” nodrošinājums, iepirkuma identifikācijas 

Nr.LSEZ2017/7/K”. 

6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un 

Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs; 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju , saskaņā ar 

iepirkuma īguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu 

(ja tāds paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai 

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

6.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma 

nodrošinājuma summu, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā termiņā nav 

iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 

paredzēto līguma nodrošinājumu; 

c. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā. 

6.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

                                                 
1 Bankas un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html 
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a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, pēc 

iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 

b. Pārējiem Pretendentiem – pēc iepirkuma procedūras beigām; 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

7.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā 

arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

7.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir 

pagājuši mazāk kā 3 gadi līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

7.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida 

darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai 

prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 18 mēneši līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

7.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 

pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa 

vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un 

no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai. 

7.1.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu 

vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam 

Pretendents būs likvidēts. 

7.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav 

Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

7.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

7.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 
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a. Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības 

dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības 

veikšanai 

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 

dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī 

Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības 

dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu 

apvienība) vai Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kura iespējām 

Pretendents balstās, kas sniegs pakalpojumus, ir vai līdz Piegādes 

līguma noslēgšanas brīdim jāsaņem atļauja (licence) akcīzes preču 

noliktavas turētāja darbībai. 

8.1.3. Pretendenta rīcībā ir jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem 

pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu 

marķētās dīzeļdegvielas piegādi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un 

termiņā. 

9. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā 

secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā  

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā. 

              Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši 

veidnei Nolikuma pielikumā B-1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā iesniedz kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. 

apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās un 

Pretendenta/Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents 

balstās, kvalifikācijas dokumentiem). 

b. Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu 

iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz 

atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā 

personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota 

persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 



 
 
                                                                                                         

9 

 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 

paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko 

personu. 

9.2. Dokumenti, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi 

9.2.1. Nolikuma 7.1. punkta prasību neattiecināmību Pretendents apliecina 

ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā (Nolikuma pielikuma B-1 veidne) un Persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās – ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu 

Apakšuzņēmēju/Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

apliecinājumu (Nolikuma pielikums C-2 veidne). 

9.2.2. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 

7.1.2.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa izziņu no 

Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka Pretendents un Personas, 

uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.1.2. 

apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī 

reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un 

Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tie ir 

reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) 

Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās 

institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.1.2. 

apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā 

ārvalstī. 

9.2.3. Par Nolikuma 7.1.3. apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs 

pārliecinās publiskajās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam (atrodas 

pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām 

tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts 

kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, 

uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.1.3. 

apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem 

attiecīgajā ārvalstī. 

9.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 

7.1.4. apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai 

Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 

Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

nav pasludināts 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), nav apturēta vai pārtraukta 

to saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un 

tie neatrodas likvidācijas stadijā. 

9.2.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 

7.1.5. apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai 



 
 
                                                                                                         

10 

 

Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas: 

9.2.5.1. Izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas 

apliecina, ka Pretendentam un Personām (t.sk. 

apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās 

(neatkarīgi no tā, vai tas/tās reģistrēti/as Latvijā vai Latvijā 

atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro. 

9.2.5.2. Izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, 

ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru 

iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās ir reģistrēts/as ārvalstī 

vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

9.2.6. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, 

ja Pretendents ir personu apvienība – par visiem personu apvienības 

dalībniekiem. 

9.2.7. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, 

ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz – 

ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu 

varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares 

organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

9.3.1. Dokumenta kopija, kas apliecina, ka Pretendents, personālsabiedrība 

un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

9.3.2. Dokumenta kopija, kas apliecina, ka Pretendentam, 

personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 

Personai (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kura iespējām Pretendents balstās, 

kas sniegs pakalpojumus, ir  atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas 

turētāja darbībai, vai apliecinājums, ka šāda atļauja (licence) tiks 

saņemta līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja Pretendenta 

piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko šajā iepirkuma procedūrā. 

9.3.3. Apliecinājums, ka piegādājamā dīzeļdegviela atbildīs Latvijā spēkā 

esošiem kvalitātes standartiem un Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr.801 “Noteikumi 

par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem”.  
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9.3.4.     Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir pieejami pietiekami tehniskie 

un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu marķētās dīzeļdegvielas 

piegādi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

10. Finanšu piedāvājums  

10.1.      Finanšu  piedāvājums Pretendentam jāsagatavo ievērojot Nolikuma pielikumu 

A-2. Cenas aprēķinam jāpievieno Pretendenta apstiprināts “MABUX” 

degvielas platformas cenu izdruku kopijas par cenām, kas izmantotas 

Nolikuma pielikuma A-2 aprēķinos.  

11. Piedāvājumu izvērtēšana 

11.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic 

piedāvājumu izvērtēšanu. 

11.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma 

procedūrā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikums dalībai 

iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

11.3. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, 

personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav apturēta 

saimnieciskā darbība un nav nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz EUR 150 (viens simts 

piecdesmit eiro). 

11.4. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, iepirkuma komisija pārbauda, vai 

Pretendents un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti 

balstās, neatbilst citiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un atlasa 

Pretendentus. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentos informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents 

vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto 

informāciju. 

11.5. Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilst vienam no 

šādiem gadījumiem: 

a. Nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem. 

b. Nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

c. Ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

11.6. Ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai Pretendenti neatbilst 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 

izbeigt iepirkuma procedūru, par to atbilstoši informējot visus Pretendentus.  

11.7. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
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11.8. Iepirkumu komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā izvēlas piedāvājumu 

ar piedāvāto zemāko nemainīgo likmi. 

11.9. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Finanšu piedāvājumu 

atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Finanšu 

piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

11.10. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var 

tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām 

ir būtiska. 

11.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, 

tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 

nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 

rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem 

piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, 

kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma 

un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai 

gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos 

risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus 

pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

12. Iepirkuma līgums 

12.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu 

slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma pielikumā D-1 esošajai Līguma 

projekta veidnei.  

12.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Līguma projekta veidni, tie jāiesniedz 

Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 

12.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs slēdz līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu nemainīgai likmei, vai 

pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs  izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu nemainīgajai likmei, tas 

atkārtoti nosūt paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē 

mājaslapā internetā. 

12.4. Ja līgums tiek slēgts ar personu grupu, to paraksta katrs personu grupas 

dalībnieks. Šajā gadījumā līgums tiek papildināts ar nosacījumiem, ka par 

līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi, kā arī par nodarītajiem 

zaudējumiem grupas dalībnieki atbild solidāri. 

13. Nolikuma pielikumi 

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

 A-1 pielikums – Tehniskā specifikācija. 

 A-2 pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne. 

 B-1 pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne. 

 C-1 pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma veidne. 

 C-2 pielikums – Apakšuzņēmēja/ Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās apliecinājuma veidne. 

 D-1 pielikums – Līguma projekta veidne. 
 


