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1. Iepirkuma mērķis:  
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģu apgāde ar degvielu (bunkurēšana), 

piegādājot degvielu ar kuģi vai ar autotransportu Liepājas ostas piestātnēs. 

 

2. Plānotais degvielas iepirkuma apjoms (līguma darbības laikā var mainīties atkarībā no ostā 
ienākošo kuģu skaita un meteoroloģiskajiem laika apstākļiem (ledus daudzums Liepājas 
ostā t.i., ledlaužu noslodzes)): 

2.1. viena kalendārā gada laikā ir 350 000  (trīs simti piecdesmit tūkstoši) litri. 

 

3. Kvalitātes prasības: 

3.1. Piegādātajai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem kvalitātes 

standartiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 26.spetembra 

noteikumu Nr. 801 “Noteikumi par sēra saturu ierobežošanu atsevišķiem šķidrās 

degvielas veidiem” prasībām. Piegādātājs nodrošina piegādātās dīzeļdegvielas 

atbilstību klimatiskajiem apstākļiem (degvielas filtrējamības atbilstību piegādes 

dienas temperatūrai) un pavaddokumentos norāda aukstā filtra nosprostošanās 

punktu (grādos pēc Celsija). 

3.2. Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra Ministra kabineta noteikumu 

Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

noteiktajām prasībām. 

3.3. Dīzeļdegvielai jābūt iezīmētai (marķētai) saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par 

akcīzes nodokli” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija 

noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro 

samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”. 

 

3.4. Preces kvalitāti pretendents apliecina ar izgatavotāja vai naftas bāzes izsniegtu 

kvalitātes sertifikātu, kura kopiju pretendents izsniedz Pasūtītājam. 
 

4. Minimālās prasības:  

4.1. Degvielas piegāde – kuģu apgāde ar degvielu (bunkurēšana) piegādājot degvielu ar 

kuģi vai ar autotransportu Liepājas speciālas ekonomiskās zonas piestātnēs. 

Aptuvenais minimālais vienas piegādes apjoms ir 200 litri. Maksimālais vienas 

piegādes apjoms ir 30 000 (trīsdesmit tūkstoši ) litri (pēc nepieciešamības). 

4.2. Piegādes termiņi – degvielas partijas piegāde 2 (divu) dienu laikā no pasūtījuma 

veikšanas.  



4.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu. 

Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājumus. 

4.4. Daudzuma kontrole – degvielas partija jāpiegādā kalibrētā degvielas tvertnē/s, 

piepildītā līdz kalibrētai un noplombētai līmeņa atzīmei vai pēc kalibrētā skaitītāja. 

4.5. Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem jāpiegādā dīzeļdegviela, 

kuras sēra saturs nepārsniedz 0.1 masas procentus. 

4.6. Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem ir nepieciešama sekojoša 

degvielas klasifikācija atbilstoši degvielas piegādes sezonai: 

• A-0- 10-24 EN590 10 PPM; 

• A-1-15-28 EN590 10 PPM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


