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1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 
90000329402 

Tālruņa numurs 63427605 

Faksa numurs 63480252 

E-pasta adrese lsez@lsez.lv 

Kontaktpersona  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

Iepirkumu speciāliste Kristīne Alpēna; mob. 

tālruņa numurs 26106614; e-pasta adrese 

kristine.alpena@lsez.lv 

Banka  Swedbank, HABALV22 

Bankas konts LV12HABA0001407037000 

 

1.2. Iepirkuma procedūra - atklāts iepirkums (turpmāk – iepirkums) saskaņā ar Liepājas 

speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes vadlīnijām par iepirkuma organizēšanas kārtību 

un veidiem (turpmāk – Vadlīnijas). 

1.3. Iepirkuma norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izveidota 

iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija). 

1.4. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 3 (trīs) kalendāros mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

1.5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā – 

gan pa faksu, gan elektroniski (neņemot vērā elektroniskā paraksta esamību vai 

neesamību, kā arī oriģināla neesamību pa pastu), gan pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar 

informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). 

Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un 

identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai 

piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas 

brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju / tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 1. pielikums). 

2.2. CPV kods – 09100000-0 (degviela).  

2.3. Par degvielas iegādes līgumsaistību izpildes kārtību - tiks slēgts līgums. Līguma 

izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēnešiem no līguma parakstīšanas dienas ar 

iespēju pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.  

2.5. Līguma izpildes vieta – Latvija Republika, Lietuvas Republika un Igaunijas 

Republika visu diennakts laiku ar pretendenta izsniegtām degvielas uzpildes kartēm. 

2.6. Piedāvātai degvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo nacionālo standartu, 

Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu normatīvo 

aktu prasībām. 

2.7. Pretendentam jānodrošina degvielas iegādes iespējas katru kalendāro dienu, jebkurā 

diennakts laikā. 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/232/clasif/main/
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2.8. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.9. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

2.10. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums vienā variantā. 

2.11. Plānotais viena mēneša degvielas iegādes apjoms Līguma darbības laikā: 

Benzīns E98 400 litri 

Benzīns E95 1000 litri 

Dīzeļdegviela 1500 litri 

 

2.12. Nolikuma 2.11.punktā norādītais plānotais viena mēneša degvielas iegādes apjoms 

nav saistošs Līgumu izpildē. Faktiskais degvielas iegādes apjoms Līgumu izpildes 

laikā var atšķirties no Nolikuma 2.11.punktā norādītā plānotā viena mēneša 

degvielas iegādes apjoma. 

 

3. DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

3.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai 

personai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt 

Iepirkuma procedūras nolikumā paredzētos pakalpojumus un atbilst šādām dalības 

nosacījumu prasībām: 

3.1.1. nav konstatēts, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro; 

3.1.2. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība un netiek veikta pretendenta likvidācija; 

3.1.3. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa. 

3.2. Visas šī nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības 

attiecas arī uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un uz 

pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no kopējās līguma vērtības, un uz visiem personu apvienības 

dalībniekiem (biedriem), ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

3.3. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība) un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības 

nosacījumiem iepirkuma procedūrā un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, 

ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām, neatbildīs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, tai skaitā šī nolikuma 4.punkta apakšpunktos noteiktajiem 

dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā. 

 

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

4.1. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos 
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paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par iepirkuma 

līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs 

jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, vai arī jānoslēdz sabiedrības līgums saskaņā 

ar Civillikuma ceturtās daļas “Saistību tiesības” sešpadsmito nodaļu “Sabiedrības 

līgums”, paredzot solidāro atbildību sabiedrības biedriem, uz kuru saimnieciskajām 

un finansiālajām iespējām balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma 

līguma izpildi. 

4.2. Pretendentam ir spēkā esoša Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta 

izsniegta Speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (kopija) vai 

arī līdzvērtīgas ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem aktiem apliecina ārvalstu pretendenta tiesības nodarboties ar 

degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā. 

4.3. Pretendentam 5 (pieci) km attālumā no Pasūtītāja biroja telpām (Liepāja, Fēniksa 

ielā 4) ir vismaz viena degvielas uzpildes stacija (turpmāk – DUS). Maršrutam ir 

jābūt reāli izbraucamam dabā ar automašīnu, pieļaujamā neatbilstība +/- 100 metri 

(neietver dzīvojamo māju pagalmu ielas). 
 

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

5.1. Parakstīts un aizpildīts Pretendenta pieteikums (Nolikuma 2.pielikums).  

5.2. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, 

reģistrācijas faktu iepirkumu komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. 

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs, jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības 

kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts 

normatīvajiem aktiem. Ja tāds nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums 

neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta 

reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas 

valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). 

5.3. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma paraksta tiesīgas personas paraksta tiesības, 

ja dati par paraksta tiesībām nav pieejami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

(līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa par paraksta tiesībām, kas ir spēkā uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi) vai atbilstoši noformēta pilnvara, ar kuru 

amatpersona tiek pilnvarota pārstāvēt pretendentu atklātā konkursā, ja piedāvājumu 

paraksta pilnvarota persona. 

5.4. Spēkā esoša Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta Speciālā 

atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (kopija) vai arī līdzvērtīgas 

ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem 

aktiem apliecina ārvalstu pretendenta tiesības nodarboties ar degvielas 

mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā. 

5.5.      Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 

1.pielikums). 

5.6.      Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums). 

5.7.      Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu 

piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un 

apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 4. pielikums). 

5.8.      Izziņas un citus dokumentus izslēgšanas nosacījumu pārbaudei, kurus iepirkuma 

dokumentos noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, 

Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 
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dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus 

Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā 

derīguma termiņu. 

5.9.      Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai iepirkuma dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases 

prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu par katru personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām Pretendentu 

atlases prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.  

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Pretendents apliecina, 

ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.  

Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents 

iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma 

dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus 

dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.  

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas 

tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv. Aizpildīto Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents izdrukā un pievieno 

piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA  

 

6.1.      Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes lietvedei līdz 2020.gada 

26.februāris plkst. 1000, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 

4, Liepājā  darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1630, piektdienās 

līdz plkst.1630. Saņemot piedāvājumu, Lietvede uz piedāvājuma atzīmē tā 

iesniegšanas datumu un laiku. 

6.2.      Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 

(vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks 

izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

6.3.      Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu 

piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai 

grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā 

kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” 

vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no 

tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 

6.4.      Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties 

iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir 

juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis. 

6.5.      Piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 26.februāris plkst. 1000, Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā 3.stāva zālē. 
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7. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

 

            Tehniskais piedāvājums, kuram pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācija/ 

Tehniskais piedāvājums nolikuma 1.pielikumā noteiktajā prasībām. Tehniskajā 

piedāvājumā jānorāda precīza informācija, nelietojot tādus apzīmējumus kā 

“atbilst”, “ne mazāk”, “ne vairāk” utt.  

 

8. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

8.1. Finanšu Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar 

Pakalpojumu sniegšanu. 

8.2. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumam,  

8.3. Pretendenta piedāvātajai atlaidei jābūt nemainīgai visā līgumu darbības laikā. 

Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par 

pamatu atlaides samazināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir 

jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 

 

9. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN 

IZVĒLE 

 

9.1. Komisija iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un 

vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi 

un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases 

prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, 

Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi. 

9.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu 

un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un 

iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. 

9.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, 

ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un 

izvēlei. 

9.4. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu 

apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu 

savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām 

šajā iepirkuma procedūrā. 

9.5. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti 

neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta 

pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās 

viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā 

apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un 

noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu 

prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi 

pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts 

no dalības iepirkuma procedūrā.  

9.6. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu 

pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota 

līgumcena. 



8 

 

9.7. Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst atklātā iepirkumā norādītajām prasībām un kura piedāvājums ir 

saimnieciski visizdevīgākais. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, 

kurš būs ieguvis lielāko punktu skaitu saskaņā ar nolikuma 9.8.apakšpunktā 

noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. 

9.8. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

Nr. Kritēriji 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

 

Punktu piešķiršanas metodika 

1. Piedāvājuma summa (S) 

90 

Piedāvājuma summa (S) 

Piešķirto punktu skaitu aprēķina pēc šādas 

formulas S=(Sx/Sy ) x P 

Sx – lētākā piedāvājuma summa ar atlaidi; 

Sy – vērtējamā piedāvājuma summa ar 

atlaidi 

Pretendents piedāvājuma summu aprēķina 

saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādīto 

formu. 

P- maksimālais punktu skaits attiecīgajā 

kritērijā. 

2. Attālums līdz tuvākajai DUS (A) : 
 

Attāluma noteikšanai Pretendentam 

jāizmanto interneta vietne “Google” sadaļa 

“Maps” piedāvātais maršruts plānotājs 

transportlīdzeklis, ievadot Pasūtītāja adresi 

(Fēniksa iela 4, Liepāja) un attiecīgā 

Pretendenta DUS adresi, Pretendents 

iesniedz izdruku no augstākminētās interneta 

lapas, kurā norādīts braukšanas maršruts un 

attālums (izteikts kilometros ar vienu atzīmi 

aiz komata) no Pasūtītāja adreses līdz 

attiecīgā Pretendenta tuvākajai DUS. 

Komisijai ir tiesības nepieciešamības 

gadījumā veikt Pretendenta norādīto datu 

pareizības pārbaudi (interneta vietnes 

“Google” sadaļas “Maps” maršruta 

plānotājā) 

2.1. < 1 km 10 

2.2. 1 -2 km 7 

2.3. 2 -3 km 4 

24. 3-4 km 1 

2.5. 4-5 km 0 

  

 

 Kopā: 100 

Kopējais maksimālais iespējamais punktu 

skaits (P= S+A) 

 

9.9. Komisijas locekļi piedāvājumus vērtē individuāli, kur nepieciešams, pamatojot 

vērtējumu. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības atzīst Pretendentu, kas atbilst visām nolikuma prasībām, nav atzīts par 

nepamatoti lētu un atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis 

lielāko punktu skaitu. Ja divi piedāvājumi vērtēšanā iegūst vienādu lielāko punktu 

skaitu, komisija uzvarētāju nosaka izlozes kārtībā.  

 

10. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 

 

10.1.   Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu 

kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu 

caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra 
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noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 

Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, 

izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.  

10.2.   Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus 

iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem 

par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas 

iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt 

piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību 

neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt 

piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir 

iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas 

jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma 

līguma darbībām un aktivitātēm. 

10.3.   Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem 

jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un 

apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

            Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts 

atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts 

šī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta 

nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā.  

10.4.  Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta 

pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar 

tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma 

gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās kopija. Pārējie piedāvājuma 

dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot 

vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).  

10.5.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar 

pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas 

apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības 

pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu 

apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to 

pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). 

10.6.   Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt 

iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, 

jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam 

pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta 

kopija. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu 

tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus. 

10.7.    Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

           „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,  Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401. 

            Piedāvājums atklātā iepirkumā „Degvielas iegāde Liepājas speciālas ekonomiskās 

zonas automašīnām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2020/48/K; 

            Neatvērt līdz 2020.gada 26.februārim plkst.10.00; 

           Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.” 

10.8.   Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 



10 

 

10.9. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu 

izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un 

nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.  

 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

 

11.1. Par atklāta konkursa uzvarētāju tiks atzīts tas Pretendents, kurš iesniedzis visus 

pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis 

savu kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi līgumā paredzētajā 

apjomā, termiņā un kvalitātē un uz to nebūs attiecināmi Likuma 48. panta pirmās 

daļas izslēgšanas gadījumi, ko Pasūtītājs pārbaudīs saskaņā ar Likuma 48. panta 

kārtību, kā arī tam nebūs noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 16 noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē līguma izpildi un būs atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

11.2. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu 

informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma 

iesniegšanas beigu termiņam. 

11.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, 

ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un 

izvēlei. 

11.4. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs 

dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā. 

11.5. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti 

neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta 

pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās 

viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, 

termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un 

noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu 

prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi 

pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts 

no dalības iepirkuma procedūrā. 

11.6. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā 

neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem. 

11.7. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, 

Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākošo saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu- zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku 

kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. 

            Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam 

pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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11.8.   Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas.  

11.9.   Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā 

pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 

euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un 

astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro 

apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs 

rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta devītajā daļā paredzēto. 

11.10. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs vai Pretendentam un personai, 

uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, 

ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas 

process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc 

analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

devītajā daļā paredzēto.  

11.12. Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, veiks pārbaudi saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. 

11.13. Piegādātāja personālu, kuru/-us pretendents iesaistīs līguma izpildē, par kuru/-iem 

sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura/-u kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 

prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru 

iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt 

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas 

(t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā 

neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

Jautājumu Pasūtītājs izskata un izvērtē 3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

11.14. Pasūtītājs ir tiesīgs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma 

procedūru, ja tam ir pamatojums.  

 

 

12. NOLIKUMAM PIEVIENOTI ŠĀDI PIELIKUMI 

 

12.1. Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums  (1.pielikums); 

12.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums); 

12.3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums) 

12.4. Apakšuzņēmēju saraksts (4. pielikums); 

12.5. Līguma projekts (5.pielikums). 
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1.pielikums 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

1.  Iepirkuma priekšmeta apraksts 

1.1. Benzīns: 95. markas benzīns. Atbilstošs Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra 

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

prasībām un Latvijas Republikas standartam LVS EN 228+A1:2017 “Automobiļu 

degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes”. 

1.2. Dīzeļdegviela: atbilstoša Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu 

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

un Latvijas Republikas standartam LVS EN 590+A1:2017  "Automobiļu degvielas. 

Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes”. 

1.3. Dīzeļdegvielas kvalitātes prasības ziemas periodā: laika posmā no decembra sākuma 

līdz februāra beigām ir jābūt pieejamai CFPP 2A klases dīzeļdegvielai ar saduļķošanās 

temperatūru ne augstāku kā -22C0, un filtrēšanas temperatūru ne augstāku kā -32C0. 

 Degvielas kvalitāte: 

1.4. Nekvalitatīvas degvielas piegādes gadījumā, ja rezultātā pasūtītāja autotransportam ir 

radušies bojājumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, vai citi saistīti 

izdevumi, piegādātājs atlīdzina pasūtītājam zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā.  

1.5. Mainoties Latvijas Republikā un/vai Eiropas Savienībā pastāvošo normatīvo aktu vai 

standartu prasībām attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst jaunajiem 

kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas. 

1.6. Līguma izpildes vieta – Latvija Republika, Lietuvas Republika un Igaunijas Republika. 

1.7. Degvielas iegāde uzpildes stacijās (turpmāk – DUS), izmantojot pretendenta  izsniegto 

DUS degvielas kredīt karti (turpmāk – kredītkarti) saskaņā ar nolikuma prasībām. 

1.8. Iespēja norēķināties par degvielu, izmantojot kredītkartes arī Lietuvā, Igaunijā un visā 

EEZ. 

1.9. Iepirkuma priekšmets sastāv no: 

2.  Minimālās prasības Degvielas iegādei un pakalpojumu sniegšanai uzrādītas tabulā: 

Nr. Parametrs Minimālās prasības Pretendenta 

piedāvātās iespējas  

1. Bezskaidras naudas norēķins ar 

pēcapmaksu, izmantojot kredītkartes. 

Jānodrošina   

Apstiprināt  iespēju 

2.  Iespēja iegādāties degvielu DUS: Katru dienu 24 stundas Apstiprināt norādītās 

degvielas iegādi 

degvielas uzpildes 

stacijās. 

Pievienot dokumentu 

kopijas, kas apliecina 

degvielas atbilstību 

standartiem, kā arī 

dīzeļdegvielai 

papildus jānorāda 

sasalšanas 

temperatūra ziemas 

periodā. 

 

2.1. bezsvina benzīns (EN228) ar oktānskaitli 

(95E) 

Jānodrošina plānotais 

apjoms 400*  litri mēnesī 

2.2. bezsvina benzīns (EN228) ar oktānskaitli 

(98E) 

Jānodrošina plānotais 

apjoms 1000* litri 

mēnesī 

2.3. dīzeļdegviela (EN590) Jānodrošina plānojamais 

apjoms 1500* litri 

mēnesī. 

3. DUS skaits izvietojums Latvijā:   
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3.1. 

 

 

DUS skaits un izvietojums Liepājā, tai skaitā 

jānodrošina 1.,2.1., 2.2.., un  2.3.punktā 

noteiktās prasības: 

 

Katru dienu 24 stundas 

Apstiprināt  iespēju 

Liepājā, ne tālāk kā 5 km no Fēniksa ielas 4, 

Liepājā 

Vismaz viena DUS Apstiprināt  iespēju 

 

 

 

 

3.2.  

DUS skaits un izvietojums Latvijā, tai skaitā 

jānodrošina 1.,2.1., 2.2., un 2.3.punktā 

noteiktās prasības. 

 

Katru dienu 24 stundas 

Apstiprināt  iespēju 

Rīgā, vai tai blakus esoša citā administratīvajā 

teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km attālumā no 

pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 

 

Apstiprināt  iespēju 

Ventspilī, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

      Vismaz viens DUS 

 

Apstiprināt  iespēju 

Saldū vai Brocēnos, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

          

Vismaz viens DUS 

 

Apstiprināt  iespēju 

Jūrmalā, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 
Apstiprināt  iespēju 

Jelgava, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 
Apstiprināt  iespēju 

Daugavpilī, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 

Apstiprināt  iespēju 

Rēzeknē, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 

Apstiprināt  iespēju 

Jēkabpilī, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 
Apstiprināt  iespēju 

Valmierā, vai tai blakus esoša citā 

administratīvajā teritorijā, bet ne tālāk kā 2 km 

attālumā no pilsētas robežas 

 

Vismaz viens DUS 
Apstiprināt  iespēju 

4. DUS skaits uz izvietojums ES valstīs, tai 

skaitā jānodrošina 1. un 2.punktā noteiktā 

prasības: 

Katru dienu 24 stundas Apstiprināt  iespēju 

Lietuvā Vismaz viens DUS Apstiprināt  iespēju 

Igaunijā  Vismaz viens DUS  Apstiprināt  iespēju 

5.  Prasības atbilstībai:   

5.1. Degvielas atbilstības sertifikātu saraksts  Apstiprināt  iespēju 

5.2. Kredītkaršu izmantošanas noteikumi Apstiprināt  iespēju 

5.3. Kredītkartēm drošības paraksts  Apstiprināt  iespēju 

5.4. Kredītkaršu saņemšanas kārtība Apstiprināt  iespēju 

5.5. Iespējamie limiti un ierobežojumi kredītkartēm Apstiprināt  iespēju 

5.6. Atskaite par kredītkartēm Apstiprināt  iespēju 

5.7. Kredītkartes derīguma termiņš  Apstiprināt  iespēju 
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5.8. DUS skaits, darba laiks un izvietojums visā 

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā  

Apstiprināt  iespēju 

*Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par orientējošo pasūtītājam nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājam ir tiesības 

iepirkuma līguma izpildes gaitā mainīt nepieciešamo degvielas daudzumu atbilstoši faktiskajām vajadzībām. 
** DUS atrodas attiecīgajā pilsētā vai tai blakusesošā citā administratīvajā teritorijā, bet ne tālā kā 2 (divu) kilometru 

attālumā no attiecīgās pilsētas robežas.  
        

3.  Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija 

 

3.1. Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā 

standarta statusā adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo 

standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo dokumentu 

prasībām, tajā skaitā, Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos 

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

noteiktajām prasībām attiecībā uz Latvijas tirgū piedāvāto degvielu tehniskajām 

specifikācijām, ko izmanto transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes dzinēju un 

kompresijas aizdedzes dzinēju darbināšanai.  

3.2. Pretendents garantē pārdotās degvielas atbilstību Latvijā noteiktajām kvalitātes 

prasībām, arī gadījumos, kad šādas prasības tiek mainītas. 

3.3.Pasūtītāja pārstāvim, uzpildot degvielu, ir tiesības iepazīties ar degvielas 

atbilstības sertifikātu. 

3.4. Mainoties degvielas cenai uzpildes stacijās, piedāvātai atlaide ir jābūt 

nemainīgai. 

3.5. Piegādātājam jānodrošina degvielas saņemšana sev piederoša DUS, kā arī 

(atkarībā no piedāvājuma) savu apakšuzņēmēju DUS visu diennakts laiku. 

3.6. Nepieciešamais kredītkaršu skaits 30 (trīsdesmit) gab., paredzot iespēju 

piedāvāt papildus kredītkartes pēc nepieciešamības.  

3.7. Kredītkaršu izmantošana Pasūtītājam ir bezmaksas. 

3.8. Pasūtītājs, saņemto degvielu DUS, norēķinās ar kredītkartēm. 

3.9. Pretendentam ir jānodrošina, lai par kredītkartēm reiz mēnesī, vismaz līdz 

5.datumam, par karšu izmantošanu iepriekšējā mēneši, būtu iespējams saņemt 

atskaiti, kurā ietverta informācija par katras kredītkartes norēķiniem, t.i., 

degvielas iegādes datums, laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 

(viena) litra cena, piemērotā atlaide, attiecīgās kredītkartes lietotājs. Pretendents 

atskaites nosūtīšanu veic elektroniski. 

3.10. Kredītkaršu derīguma termiņš vismaz 1 (viens) gads no kredītkartes 

izsniegšanas dienas. 

3.11. Degvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: 

nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, kura rezultātā pasūtītāja 

transportlīdzeklim ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes 

atzinumu, iepirkuma līguma izpildītājs atlīdzina pasūtītājam zaudējumus 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Pretendenta nosaukums _____________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ___________________________________________________________ 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds ___________________________________________ 

Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs__________________________________________ 

 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība: 

Pretendenta nosaukums ____________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________ 
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Juridiskā adrese ___________________________________________________________ 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds ___________________________________________ 

Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs__________________________________________ 

Pretendenta nosaukums _____________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ___________________________________________________________ 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds ___________________________________________ 

Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs__________________________________________ 
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2.pielikums  

 

 

2020.gada ___.__________ 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde  

Fēniksa ielā 4, Liepāja 

LV-3401 

 

Pretendenta pieteikums 

dalībai iepirkumā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā “Degvielas iegāde 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes automašīnām”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

LSEZ 2020/48/K 

 

Pretendenta nosaukums ____________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________ 

Banka __________________________________________________________________ 

Bankas konts _____________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ___________________________________________________________ 

Kontaktpersona ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ 

 

1) Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, 

Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par 

pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, 

pretenziju nav. 

2) Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

3) Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu pakalpojuma 

līgumu atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām. 

4) Apliecinu, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām. 

5) Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums> atbilst visām šī nolikuma 3.1. punkta 

apakšpunktu dalības nosacījumu prasībām. 

6) Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

7) Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

iesniegtā piedāvājuma sakarā. 

8) Ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma 

nosacījumus. 

9) Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa. 

 

 

________________________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 
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3.pielikums 

 

 

ATKLĀTA IEPIRKUMA  

  „DEGVIELAS IEGĀDE  

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDES AUTOMAŠĪNĀM” 
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. LSEZ2020/48/K) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

    A B C S 

  Nosaukums 

Plānotais 

apjoms litros uz  

12 (divpadsmit) 

mēnešiem 

Degvielas 

mazumtirdzniecības 

cena uz iepirkuma 

izsludināšanas 

brīdi* 

Piedāvātā pastāvīgā 

degvielas cenas 

atlaide, % 

(procentos) vai 

EUR no 

mazumtirdzniecības 

cenas 

Piedāvātā 

summa ar 

atlaidi 

S=A*B*(1-C) 

vai  

S=A*(B-C) 

1 
Dīzeļdegviela 

(EN590) 
18 000.00       

2 

Bezsvina benzīns 

(EN228) ar 

oktānskaitli (95E) 

12 000.00       

3 

Bezsvina benzīns 

(EN228) ar 

oktānskaitli (98E) 

4 800.00       

KOPĒJĀ PIEDĀVĀJUMA SUMMA (1+2+3)   

 
*Cenu norādīt iepirkuma izsludināšanas dienā plkst.12:00, tas ir dienā, kas Paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas tīmekļa vietnē https://liepaja-

sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi. Norāda attiecīgās degvielas cenu par vienu litru DUS, kas atrodas 

vistuvāk adresei Fēniksa iela 4, Liepājā, un kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar 

iepirkuma Tehniskās specifikācijas 2.punkta tabulas 1.-2.punktā noteiktajām prasībām. 

 

Apliecinu, ka Līguma izpildes laikā nodrošināsim finanšu piedāvājumā norādīto pastāvīgo degvielas 

cenas atlaidi % (procentos) vai EUR no viena litra mazumtirdzniecības cenas.  

Pretendents piedāvājumā norāda pastāvīgās atlaides piemērošanas veidu – % (procentos) vai EUR no 

viena litra mazumtirdzniecības cenas. 

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par ietvertās informācijas atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. 

 

 

Pretendenta nosaukums ____________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

         /personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 

 

 

 

 

 

https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
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4.pielikums 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS  

 

Nr. 

Apakšuzņēmējs: Izpildei nododamie pakalpojumi 

Nosaukums, 

reģistrācijas Nr., 

juridiskā adrese 

Kontakt-

informācija 

Pārstāvēttiesīgā 

persona 

Nododamo darbu 

raksturojums 

Nododamo 

darbu apjoms % 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

/personas ar tiesībām pārstāvēt vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 
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5.pielikums 

 

LĪGUMS PAR DEGVIELAS IEGĀDI  
 

Liepājā         2020.gada ___.__________ 

 

___________ (turpmāk – Piegādātājs), _____ personā, no vienas puses 

un  

___________ (turpmāk – Pircējs), ___________ personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai 

kopā saukti Līdzējs/Līdzēji, atbilstoši atklātā iepirkuma ”Degvielas iegāde Liepājas speciālas 

ekonomiskās zonas pārvaldes automašīnām” ar identifikācijas Nr. LSEZ2020/48/K (turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pircējs pērk Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās 95 markas bezsvina 

benzīnu, 98 markas bezsvina benzīnu un dīzeļdegvielu (turpmāk – Degviela) atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajam Līguma 1.3.punktā norādītajā periodā. 

1.2.  Pircējs pērk Degvielu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, izmantojot Piegādātāja piešķirtās 

Degvielas iegādes kartes (turpmāk – Kartes), kas Pircējam dod tiesības iegādāties Degvielu 

Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. 

1.3. Degvielas iegādes laiks – katru dienu, 24 stundas diennaktī, visā Līguma darbības laikā, kas ir 

no Līguma noslēgšanas dienas līdz ___.gada___. ________. 

 

2. Cena un norēķinu kārtība 

2.1. Iegādājoties Degvielu, tiek piemērota pastāvīgā un nemainīgā atlaide ___ EUR vai _____% 

(procentos) no degvielas mazumtirdzniecības cenas par katru degvielas litru degvielas uzpildes 

stacijā tās iegādes brīdī un visā Līguma darbības laikā (Līguma 1.3.punkts). 

2.2. Piedāvātā atlaide Degvielai ___EUR vai _______% (procentos) ir spēkā visā Līguma darbības 

laikā. 

2.3. Rēķinu kopā ar pārskatu par iegādāto Degvielu, par norēķinu mēnesi Piegādātājs nosūtīs 

Pircējam līdz nākamā mēneša 10.(desmitajam) datumam. 

2.4. Ja Pircējs nepiekrīt atskaitē norādītajai informācijai, tad ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no 

rēķina un atskaites saņemšanas dienas iesniedz Piegādātājam pamatotu pretenziju, kas 

Piegādātājam jāizskata ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, jāveic labojumi atskaitē un jāiesniedz 

jauns rēķins, anulējot agrāk iesniegto, vai arī jāsniedz argumentēts atteikums. 

2.5. Norēķinu veids – bezskaidras naudas norēķins, pēcapmaksa. 

2.6. Pircēja pienākums ir apmaksāt rēķinu par iepriekšējā mēnesī iegādāto Degvielu ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laiku pēc atskaites un rēķina saņemšanas un apstiprināšanas. 

 

3. Karšu izsniegšanas un lietošanas kārtība 

3.1. Piegādātājs apņemas ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pircēja pieprasījuma 

saņemšanas izsniegt degvielas iegādes Kartes, pamatojoties un saskaņā ar Pircēja iesniegto 

pieprasījumu. 

3.2. Kartes derīguma termiņš ir spēkā visu Līguma darbības laiku. 

3.3. Piegādātājs nodrošina Karšu identifikācijas un drošības aizsardzību. 

3.4. Par Līguma darbības laikā anulējamām vai papildus izsniedzamajām Kartēm Pircējs informē 

Piegādātāju rakstiskā formā. 

3.5. Kartes izgatavošana, atjaunošana un izsniegšana Pircējam ir bez maksas. 

3.6. Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā trešajai personai, uzņemoties pilnu materiālo atbildību 

par trešo personu izdevumiem Līguma darbības laikā un apmaksājot visus ar Karti veiktos 

darījumus, izņemot gadījumus, kad Karte ir bijusi pazaudēta vai nozagta un Pircējs par to ir 

informējis Piegādātāju saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

3.7. Pircējam ir pienākums nekavējoties ziņot Piegādātājam par Kartes nozaudēšanu vai nozagšanu 

pa tālruni _______________ vai jebkurā no Piegādātāja degvielas uzpildes stacijām visu 
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diennakti. Telefonisks paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā uz e-

pasta adresi: _____________.  

3.8. No brīža, kad Pircējs ir informējis Piegādātāju par punktā 3.7. minēto gadījumu, Pircējs nenes 

atbildību un neapmaksā Degvielas iegādi, kas veikta izmantojot pazaudēto vai nozagto Karti. 

3.9. Ja Pircējs konstatē bojātu vai nederīgu Karti, Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

informācijas saņemšanas nomaina bojāto vai par nederīgu atzīsto Karti pret jaunu. 

 

4. Garantijas 

4.1. Piegādātājs nodrošina Degvielas uzpildi jebkurā no Piegādātāja degvielas uzpildes stacijām, 

atbilstoši Iepirkuma ietvaros Piegādātāja iesniegtajam degvielas uzpildes staciju sarakstam 

un/vai tīklu shēmai Latvijas teritorijā. 

4.2. Piegādātājs nodrošina Degvielas kvalitātes atbilstību Latvijā spēkā esošo nacionālo standartu, 

Latvijas nacionālā standarta statusā adoptēto Eiropas standartu, kā arī citu normatīvo dokumentu 

prasībām, tai skaitā, LVS EN228+A1: 2017 ”Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un 

testēšanas metodes”, LVS EN590+A1: 2017 ”Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un 

testēšanas metodes”, Latvijas Republikas MK 26.09.2000. noteikumi Nr. 332 „Noteikumi par 

benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām, Mainoties ES un Latvijas 

Republikā pastāvošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, 

piegādātajai Degvielai jāatbilst jaunajiem normatīviem vai standartiem, neatkarīgi no degvielas 

nosaukuma iespējamās maiņas. 

4.3. Pircējs ir tiesīgs 20 (divdesmit) dienu laikā no Degvielas iegādes brīža iesniegt Piegādātājam 

rakstveida pretenziju par Degvielas kvalitāti, kā arī pieprasīt atlīdzināt zaudējumus, kas Pircējam 

radušies, lietojot nekvalitatīvu Degvielu (ja tiek pievienots eksperta slēdziens par Degvielas 

kvalitāti). Ja Pircējam nekvalitatīvas Degvielas lietošanas rezultātā ir radušies zaudējumi, un 

Pircējs par to ir informējis Piegādātāju šajā punktā noteiktajā kārtībā, Piegādātājs ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc informācijas saņemšanas dienas atlīdzina Pircējam zaudējumus, tai 

skaitā izdevumus par eksperta piesaisti, pārskaitot Pircēja norādīto summu uz tā norādīto kontu.  

5. Līdzēju tiesības, atbildība, līguma laušanas un strīdu risināšanas kārtība 

5.1. Pircējs ir tiesīgs iegādāties Degvielu viņam nepieciešamā apjomā. 

5.2. Pircējam ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot 

Piegādātājam vienu mēnesi iepriekš, ja iegādātā Degviela vairāk kā 3 (trīs) reizes neatbilst 

Degvielas kvalitātes prasībām vai vairāk kā 6 (sešas) reizes nav bijis iespējams iegādāties 

Degvielu Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās. Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā 

no dienas, kad Pircējs paziņojumu par līguma izbeigšanu ir nodevis pastā ierakstītā sūtījumā, ja 

Piegādātājs Pircēja paziņojumu par līguma izbeigšanu nav saņēmis ātrāk. 

5.3. Piegādātājs ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, ja Pircējs nav samaksājis par 

saņemto Degvielu vairāk kā par 3 mēnešiem. Par Līguma izbeigšanu Piegādātājs paziņo 

rakstiskā veidā Pircējam vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

5.4. Līdzējiem ir tiesības lauzt Līgumu savstarpēji vienojoties, par to rakstveidā vismaz 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš brīdinot otru Līdzēju. 

5.5. Katrs no Līdzējiem var izbeigt Līgumu, paziņojot par to otram rakstveidā, ja Līdzējs ar tiesas 

nolēmumu atzīts par maksātnespējīgu, iestājusies tā maksātnespēja vai ierobežota, apturēta 

saimnieciskā darbība, kuras dēļ Līdzējs nevar pildīt līgumsaistības. 

5.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Līdzēji nepretendē uz tāda veida zaudējumu kā 

„neiegūtā peļņa” atlīdzību. 

5.7. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma ar rakstveida paziņojumu (uzteikumu), kurš tiek 

nosūtīts kā ierakstīts pasta sūtījums un tiks uzskatīts par saņemtu septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

5.8. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

tā radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma 

parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

5.9. Ja Līguma 5.8.punktā minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katram 

no Līdzējiem ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 
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vismaz 15 darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies Līguma pārtraukšanas rezultātā. 

5.10. Līdzēji savstarpēji atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā 

darbinieku, kā arī Līguma izpildē Līdzēju iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības 

rezultātā. 

5.11. Piegādātājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam 

nekvalitatīvas iegādātās Degvielas lietošanas rezultātā un apmaksā visus zaudējumus, kuri 

radušies Piegādātāja vainas dēļ, ko apstiprina neatkarīga eksperta atzinums, tajā skaitā eksperta 

izdevumus, kā arī izmaksā Pircējam kompensāciju par iegādāto nekvalitatīvo Degvielu pilnā 

apmērā. 

5.12. Visi Līdzēju strīdi un domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās 

ceļā. Ja Līdzēji nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā. 

5.13. Par Līguma pienācīgu izpildi Līdzēji atbild saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

5.14. Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodu, ja Piegādātājs pārkāpj Līguma 3.1. vai 3.9. punktā 

noteikto termiņu EUR 100 (viens simts eiro) par katru nokavēto dienu.  

5.15. Pārdevējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs neveic samaksu Līguma 2.6.punktā 

norādītajā termiņā, 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.  

5.16. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.  

5.17. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses 

Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas 

neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  

 

6.  Līguma darbības laiks 

6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus. Nepieciešamības 

gadījumā līguma darbība var tikt pagarināta vēl uz termiņu līdz 12 mēnešiem. 

6.2. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski, pielikumu veidā, 

pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

 

7. Personas datu aizsardzība 

7.1. Ja   Līguma izpildes ietvaros kāda no pusēm nodod otrai pusei savu darbinieku personas datus, 

tad puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un to, ka tā ir 

tiesīga nodot datus otrai pusei. Puses apstrādā no otras puses iesniegtos personu datus vai šī 

Līguma izpildes laikā iegūtos personu datus  Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, pušu 

pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī pušu tiesisko interešu ievērošanai. 

7.2. Puse, kura nodod otrai pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku 

informēšanu par viņu personas datu nodošanu puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu 

subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības 

jomā. Puse, kura nodod otrai pusei personu datus apstrādei, atbild par attiecīgā darbinieka 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

7.3. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nododos personas datus, puses ievēro Vispārīgo datu 

aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas 

nepieciešami personas datu apstrādes drošībai,  kā arī citus normatīvo aktu, kas regulē personas 

datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu 

saistībā ar otras puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai 

plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas. 

7.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras puses piekrišanas Līguma 

izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma 

izpildes nodrošināšanai puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos 

gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti.  

7.5. Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība 

tos apstrādāt. 
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8. Citi noteikumi 

8.1. Ja kāds no Līguma punktiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 

8.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas: 

8.2.1.  No Piegādātāja puses: ____________________, tālr._______, e-pasts: __________; 

8.2.2.  No Pircēja puses: ____________________, tālr._______, e-pasts: __________;. 

8.3. Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī trešajām personām, kuras ir Līdzēju tiesību un pienākumu 

pārņēmēja. 

8.4. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku  uz 4 (četrām) 

lapām latviešu valodā un tam pievienoti  trīs pielikumi:  
1.pielikums – Tehniskā specifikācija /Tehniskais piedāvājums (Uzņēmēja piedāvājums 

iepirkumā) uz 3 lapas. 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums (Uzņēmēja piedāvājums iepirkumā) uz 1 lapām. 

8.5. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem. 

8.6. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs – pie Piegādātāja. Visi Līguma pielikumi ir tā 

neatņemamas sastāvdaļas.  

 

 

 

9. Pušu rekvizīti un juridiskās adreses 

 

        

Pircējs Piegādātājs  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde 

Reģ. Nr. 90000329402 

Jur. adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV12HABA0001407037000 

 

 

_______________________________ 

 

Reģ.Nr.  

Jur. adrese:  

Banka:  

Bankas kods:  

Konta Nr.:  

 

 

 

______________________________ 

 

 


