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APSTIPRINĀTS 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

Iepirkumu komisijas 

   2022.gada 22.aprīļa sēdē, protokols Nr.1 

 

IEPIRKUMA 

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ 2022/81/K) 

 

Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem 

 

NOLIKUMS 

 

I SADAĻA 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

 

1.1. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000329402 

Banka  AS “Swedbank”, HABALV22 

Bankas konts LV12HABA0001407037000 

Pircēja profils https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290 
 

 

1.2. Iepirkuma priekšmets 

Marķētas dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās  zonas pārvaldes īpašumā esošiem kuģiem 

saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām. 

 

1.3. CPV kods 

09134200-9  Dīzeļdegviela. 

 

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta 

1.4.1. Līguma darbības laiks 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas. 

1.4.2. Līguma izpildes vieta Liepājas SEZ pārvaldes piestātnes pēc Pasūtītāja norādījumiem. 

 

1.5. Iepirkuma procedūra 

Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – 

Vadlīnijas). Pieejamas: Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem | Iepirkumu uzraudzības 

birojs (iub.gov.lv).  

 

1.6. Kontaktpersona 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu speciāliste Eva Ciekurze tālr.26178724, e-pasta 

adrese: eva.ciekurze@lsez.lv.  

 

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu 

apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2022.gada 13.maijam plkst.10:00. 

1.7.2. Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa 

vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma 

prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem. 

1.7.3. Piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 5.pielikuma “Prasības piedāvājumu noformēšanai” 

noteikumiem. 

 

1.8. Iepirkuma procedūras dokumenti 

1.8.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja EIS e-konkursu 

apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290
https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem
https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem
mailto:eva.ciekurze@lsez.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
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1.8.2. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var 

reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs; skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publicatio

ns/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

 

1.9. Papildu informācija 

1.9.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja 

pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290). 

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par 

to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja. 

1.9.2. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām 

prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo 

informāciju pasūtītāja pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 

II SADAĻA 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Marķētas dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās  zonas pārvaldes īpašumā esošiem 

kuģiem saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām. 

 

2.2. Iepirkuma priekšmeta apjoms: 

Plānotais degvielas iepirkuma apjoms viena kalendārā gada laikā ir 350 000 (trīs simti piecdesmit 

tūkstoši) litri. Minētais apjoms nav saistošs Pasūtītājam. Līguma darbības laikā, plānotais iepirkuma 

apjoms var mainīties atkarībā no ostā ienākošo kuģu skaita, kā arī meteoroloģiskajiem apstākļiem 

(ledus daudzums Liepājas ostā, t.i. ledlaužu noslodzes u.tml.). Pasūtītājs iepērk degvielu atbilstoši 

faktiski nepieciešamajam apjomam. 

 

 
III SADAĻA 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

Prasība: Iesniedzamais dokuments: 

3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis 

piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai 

juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi 

piedāvā tirgū piegādāt Pasūtītājam nepieciešamos 

pakalpojumus. 

Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –

nolikuma 1.pielikums). 

 

3.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas 

ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. 

Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas 

balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma 

izpildi. 

a) Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, 

piemēram, šo personu apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma 

izpildē. 

b) Pretendenta un personas, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

pretendents balstās, savstarpēji parakstīts 

apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  

norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām 

un finansiālajām iespējām pretendents balstās, 

uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma 

izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī 

persona ir paredzējusi uzņemties solidāro 

atbildību par iepirkuma līguma izpildi. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290
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3.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura.  

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi 

vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 

pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 

apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 

resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, 

kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti. 

3.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta 

atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās 

nosacījumiem.  

Piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga 

piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka 

līguma daļa, atbildības sadalījums starp 

apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi 

iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz 

iespējamo līguma slēgšanu. 

3.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par 

katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības 

dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 

3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās 

prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, 

ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma 

izpildē. 

3.6. Uz pretendentu neattiecas šādi izslēgšanas 

nosacījumi: 

3.6.1. piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, 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, 

3.6.2. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas 

process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība 

un netiek veikta pretendenta likvidācija. 

a) Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –

nolikuma 1.pielikums); 

b) Pasūtītājs pārbauda publiskajos reģistros 

pieejamo informāciju. 

3.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai 

sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam 

nepieciešamās piegādes. 

a) Komisija pārliecinās par pretendenta 

reģistrācijas faktu pēc Uzņēmumu reģistra 

datiem, kas pieejami Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).  

b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav 

reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, reģistrācija ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

nosacījumiem (piemēram, norādot publiski 

pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu 

pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). 

3.8. Pretendenta rīcībā ir visi savlaicīgai un 

kvalitātīvai līguma izpildei nepieciešamie 

tehniskie un personāla resursi. 

Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –

nolikuma 1.pielikums). 

 

3.9. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 

par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem 

ir vismaz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši 

euro)* 

Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –

nolikuma 1.pielikums). 

 

*Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis 

uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Ja pretendents 

darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam. 

3.10. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir 

īstenojis vismaz divus marķētās degvielas piegādes 

Informācija par pretendenta pieredzi (pēc formas 

– nolikuma 4.pielikums). 

https://www.eis.gov.lv/
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līgumus, katru ne mazāk kā 20 000 (divdesmit 

tūkstoši) litru apjomā. 

3.11. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem 

ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas 

norādīto darba daļu veikšanai. 

a) Informācija par piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem, ja tādi ir paredzēti, tiem 

nododamo līguma daļu. 

b) Piesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājums par 

dalību iespējamā līguma izpildē. 

3.12. Pretendents ir iesniedzis piedāvājumu 

iepirkumam. 

Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 

2.pielikums). 

 

IV SADAĻA 

PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS 

 

4.1. Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru 

nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto cenu piegādātāja nemainīgajai likmei. 

 

4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu piegādātāja nemainīgajai likmei, kas atbilst 

nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. 

 

4.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju 

tiek atzīts pretendents, kuram ir lielākais gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs 

noslēgtajiem finanšu gadiem. 

 

 

V SADAĻA 

PIELIKUMI 

 

1.pielikums Pieteikuma dalībai iepirkumā forma 

  

2.pielikums Finanšu piedāvājuma forma 

  

3.pielikums Informācija par iepriekšējo pieredzi 

  

4.pielikums Tehniskā specifikācija 

  

5.pielikums Prasības piedāvājuma noformēšanai 

  

6.pielikums Vērtēšanas nosacījumi 

 

7.pielikums Līguma projekts 
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

nolikuma 1.pielikums 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

 

 

Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

kā vārdā, saskaņā ar _________________________ rīkojas _____________________________________ 

      pārstāvības pamats                             Amats, vārds, uzvārds 

 

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem” 

(LSEZ 2022/81/K). 

Apliecinām, ka: 

- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes; 

- pretendenta rīcībā ir visi savlaicīgai un kvalitātīvai līguma izpildei nepieciešamie tehniskie un 

personāla resursi; 

- pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

- nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība un netiek veikta 

pretendenta likvidācija; 

- pretendenta apgrozījums par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem: 

 Neto apgrozījums, EUR 

2019.gads  

2020.gads  

2021.gads  

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visām iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām; 

- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: Dokuments ir parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Korespondences adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

E-pasta adrese:  
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

nolikuma 2.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

 Ar šo ____________________________________________(pretendenta nosaukums un reģistrācijas 

numurs) iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes 

kuģiem” (LSEZ 2022/81/K).  

  

Mūsu piedāvātā cena ir: 

 

A – Piegādātāja nemainīgā likme par vienu piegādi ____________ EUR, neskaitot PVN 

 

Degvielas iegādes cena, tiks aprēķina pēc šādas formulas: 

 

Preces cena = B x C + A, kur  

 

A – Piegādātāja nemainīgās izmaksas piegādei (ieskaitot plānoto peļņu) saglabājas nemainīgas visā iepirkuma 

līguma darbības laikā , 

 

B – 2022.gada 9., 10.un 11.maija  darba dienu vidējā biržas cena dīzeļdegvielai USD, ko publicē 

“MABUX” zem attiecīgās degvielas virsraksta. 

Cena tiek aprēķināta kā vidējais aritmētiskais no trīs pēdējo darba dienu degvielas biržas cenām zem attiecīgā 

virsraksta. 

 

C – Latvijas Bankas noteiktais ASV dolāra kurss uz 2022.gada 11.maijā. 

 

Izejas dati cenas aprēķinam un cenas aprēķins uz piedāvājuma iesniegšanas dienu: 

Nr. 

p.k. 
Apzīmējumi Mērvienība Lielums Datums 

1. A EUR (konstants)  

2. B*  USD  9.maijs 

USD  10.maijs 

USD  11.maijs 

USD (vidēji)  

3. C EUR  11.maijā 

 Cena EUR 

ar PVN 

Cena EUR  

bez PVN 

Kopējā cena: EUR   

 
* - aprēķinā jāuzrāda kā vidējā biržas cena tabulā noteiktajos datumos. 

 

Apliecinām, kaiesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt 

līgumsummu un piedāvāto piegāžu izpildi, līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.un uzņemamies visus 

riskus mūsu finanšu piedāvājuma ietvaros. 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas 

parakstu un satur laika zīmogu 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

nolikuma 3.pielikums 

 

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI 

 

 

Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

 

Līguma priekšmets  

Pasūtītājs  

Līguma ietvaros piegādātās dīzeļdegvielas apjoms  

Līguma izpildes laiks/termiņš  

Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai  

 

Līguma priekšmets  

Pasūtītājs  

Līguma ietvaros piegādātās dīzeļdegvielas apjoms  

Līguma izpildes laiks/termiņš  

Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai  

 

 

 

Sagatavotāja vārds, uzvārds un amats:  

Datums  
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

nolikuma 4.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

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 apjoms  

2.1. Viena kalendāra gada laikā aptuveni 350 000 (trīssimt piecdesmit tūkstoši) litru. 

2.2. Apjoms līguma darbības laikā var mainīties atkarībā no ostā ienākošo kuģu skaita un 

meteoroloģiskajiem laika apstākļiem (ledus daudzums Liepājas ostā, t.i. ledlauža noslodzes)):  

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. Minimālais vienas piegādes apjoms 

ir 200 (divi simti) litri. Maksimālais vienas piegādes apjoms ir 30 000 (trīsdesmit tūkstoši ) litri (pēc 

nepieciešamības). 

4.2. Piegādes termiņi – degvielas partijas piegāde ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no 

pasūtījuma veikšanas. 

4.3. Daudzuma kontrole – degvielas partija jāpiegādā kalibrētā degvielas tvertnē/s, piepildītā līdz kalibrētai 

un noplombētai līmeņa atzīmei vai pēc kalibrētā skaitītāja. 

4.4. Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem jāpiegādā dīzeļdegviela, kuras sēra saturs 

nepārsniedz 0.1 masas procentus. 

4.5. 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. 
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

nolikuma 5.pielikums 

 

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI 

 

1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, 

elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas 

e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar 

formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību 

dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 

2. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, 

tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 

Ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā 

pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā 

dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks 

izskatīts. 

3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

a. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai 

vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;  

b. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja 

dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras 

apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem; 

c. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot 

tos ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko 

parakstu. 

d. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu 

formai. 

 

4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus 

piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. 

 

5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā 

valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā1. 

 

6. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams 

ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents 

norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs 

nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

 

7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

 

8. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt 

nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies 

ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz 

līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.  

 

9. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

 
1 Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.  

http://likumi.lv/doc.php?id=10127
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

nolikuma 6.pielikums 

 

VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI 

 

1. Iepirkuma procedūru veic ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārvaldnieka p.i. 2022.gada 

21.aprīļa rīkojumu Nr.27 izveidotā Iepirkumu komisija (Nolikumā arī – Komisija) 
 

2. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija 

veic slēgtā sēdē. 
 

3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija 

nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma 

noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. 
 

4. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību 

noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un 

veic piedāvājuma izvēli. 
 

5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents 

uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 
 

6. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā 

informācija. 
 

7. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram 

pretendentam jāsniedz atbilde. 
 

8. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc 

tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 
 

9. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai 

Komisija var pieaicināt ekspertu. 
 

10. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības 

sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts 

konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. 
 

11. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu 

informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 
 

12. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava 

atzinuma sniegšanai. 
 

13. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu un 

neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā. 
 

14. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.¹ panta pirmajā daļā 

minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.¹ pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības 

iepirkumā. 
 

15. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto 

lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 
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Iepirkuma LSEZ 2022/81/K 

Nolikuma 7.pielikums 

 

Līgums  

“Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem” 

 

2022.gada ___.__________, 

Liepājā 

 

<Pārdevēja pilns nosaukums> (turpmāk – Pārdevējs), <parakstītāja amats, vārds, uzvārds> personā, kurš 

darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no vienas puses 

un 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, (turpmāk – Pircējs), pārvaldnieka pienākumu izpildītāja Ulda 

Hmieļevska personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iepirkuma “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ 

pārvaldes kuģiem” procedūras (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.LSEZ2022/81/K) rezultātiem un 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2022.gada _______ lēmumu _______, no otras puses, un, abas 

puses turpmāk tekstā kopā – Puses un katra atsevišķi Puse, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

1.2. Prece tiek pārdota Pircējam atsevišķās partijās Pircēja pieprasītajos apjomos un termiņos, plānotais 

degvielas iepirkuma apjoms var mainīties atkarībā no ostā ienākošo kuģu skaita, kā arī 

meteoroloģiskajiem laika apstākļiem. 

1.3. Preces daudzums katrā atsevišķā partijā tiek uzrādīts preču pavadzīmē-rēķinā. 

 

2. Preces piegādes kārtība  

2.1.   Pārdevējs piegādā Pircējam Preci pa daļām (partijām) Pircējam nepieciešamajā apjomā un termiņā. 

2.2.   Pircējs pa e-pastu veic pasūtījumu par Preces piegādi, turpmāk – Pieprasījums, ne vēlāk kā 48 (četrdesmit 

astoņas) stundas pirms Preces piegādes nepieciešamības. Pasūtījumam jāietver sekojoša informācija: 

bunkurējamā kuģa nosaukums, piegādes datums un laiks, piegādājamās preces daudzums. 

2.3.  Prece tiek piegādāta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā, saskaņā ar Liepājas ostas noteikumiem. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam 

48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc pieprasījuma no Pircēja saņemšanas. Piegādes laiks nevar būt 

ilgāks par 48 (četrdesmit astoņām) stundām no pasūtījuma veikšanas un apjoma ziņā nav mazāks par 

200 (divsimt) litriem. 

2.4. Preces piegāde Pircējam notiek ar Pārdevēja transportu. Izmaksas saistībā ar Preces piegādi ir iekļautas 

Preces cenā. 

2.5. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, pievienojot kvalitātes sertifikātu. Piegādātajai Precei jāatbilst pēc 

svara saskaņā ar pavadzīmē minēto un pēc kvalitātes saskaņā ar pievienoto kvalitātes sertifikātu. 

2.6. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmi-rēķinu, 

kuru paraksta pušu pārstāvji preces nodošanas brīdī Pircējam tā kuģos. 

2.7. Preču pavadzīmē-rēķinā Pārdevējs norāda trīs iepriekšējo darba dienu “MABUX” cenu izdrukas 

Pārdevēja apstiprinātas kopijas un cenas aprēķinu marķētajai dīzeļdegvielai uz preces piegādes brīdi. 

2.8. Atbildība par Preces saglabāšanu, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam 

no brīža, kad Prece šķērso flanci, kas atrodas uz bunkurējamā kuģa borta. 

2.9. Pārdevējs atbild par ugunsdrošību un vides aizsardzības noteikumu neievērošanu no tās personas puses, 

kura veic Preces piegādi un bunkurēšanu. 

 

3. Preces kvalitātes nosacījumi 

3.1.   Piegādātajai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijā spēkā esošiem kvalitātes standartiem un Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumu Nr.801 “Noteikumi par sēra satura ierobežošanu 

atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” prasībām, vai citiem normatīvajiem aktiem, kas var mainīt 

statusu iepriekš minētam. 

3.2.  Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra Ministra kabineta noteikumos Nr.332 “Noteikumi par 

benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām. 
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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 Pārdevējs apliecina ar ražotāja vai naftas bāzes izsniegtu kvalitātes sertifikātu, kura kopiju 

Pārdevējs izsniedz Pircējam. Pārdevējs garantē piegādātās Preces atbilstību klimatiskajiem apstākļiem. 

3.5.  Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā, nosūtot pretenziju ierakstītas 

vēstules veidā uz Pārdevēja juridisko adresi. 

3.6.  Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti neatzīst, jebkura no Pusēm atzinuma 

sniegšanai par Preces kvalitāti var pieaicināt ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina 

nekvalitatīvas Preces faktu, Pārdevējs sedz Pircēja zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar 

nekvalitatīvu Preci un ar eksperta darbību saistītos izdevumus. 

3.7.  Ja Pircējam rodas pretenzijas par Preces kvalitāti, paraugi tiek nodoti analīžu veikšanai neatkarīgajā 

laboratorijā, kuru izvēlas pusēm savstarpēji vienojoties. Neatkarīgās laboratorijas slēdziens ir saistošs 

abām pusēm. Izdevumus par analīžu veikšanu, kā arī zaudējumus sedz vainīgā puse. Pircējam ir tiesības 

iesniegt pretenziju par Preces kvalitāti 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Preces 

piegādes datuma. 

 

4. Preces cenas noteikšana un norēķina kārtība 

4.1. Preces cena par vienu piegādi tiek noteikta EUR (euro) sekojoši: 

Preces cena = B x C+A  

A. Pārdevēja nemainīgā likme _______ EUR . 

B. trīs iepriekšējo darba dienu vidējā biržas cena dīzeļdegvielai USD, ko publicē “MABUX” 

zem attiecīgās degvielas virsraksta, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajai, par preces 

partijas daudzumu piegādes brīdī; 

C. Latvijas Bankas noteiktā ASV dolāra kurss eiro uz preces partijas daudzuma piegādes brīdi.  

4.2. Pārdevēja nemainīgā likme, kas norādīta Pretendenta piedāvājumā Iepirkumam un 4.1.punktā, ir 

nemainīga visā līguma darbības periodā. 

4.3. Preces cenai piemēro pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai likmei, ja attiecināms. 

4.4. Pircējs veic Pārdevēja iesniegtā rēķina apmaksu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas Liepājas spēciālās ekonomiskās zonas pārvaldē. 

4.5. Visi maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem ar brīdi, kad maksājums ir veikts par Preci no Pasūtītāja 

konta. 

 

5. Līgumsodi un garantija 

5.1.   Ja samaksa netiek veikta šā līguma 4.2.punkta norādītajā termiņā, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 

0.1 % apmērā no visas apmaksājamas summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu 

aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad visi maksājumi no Pircēja puses ir apmaksāti, vai sasniedz 10 % 

no neapmaksāto rēķinu pamatparāda. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes. 

5.2.   Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Pircējam noteiktajā vietā un daudzumā, Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu 0.1 % apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto kalendāro dienu, vai 

sasniedzot 10 % no nepiegādātās preces vērtības. 

5.3.  Pārdevējs, papildus Līguma 5.2.punktā noteiktajam līgumsodam, sedz visus zaudējumus, kas radušies 

Pircējam, sakarā ar laikā nepiegādāto Preci, tai skaitā, Pircēja zaudējumus, kas saistīti ar trešo personu 

prasījumiem pret Pircēju, kuri izriet no fakta, ka laikā nepiegādātas Preces dēļ Pircējs nav varējis izpildīt 

savas saistības pret trešajām personām. 

 

6. Preces pieņemšana – nodošana 

6.1. Preces pavaddokumentus Pārdevējs nodod tikai pilnvarotam Pircēja pārstāvim. Ja pavaddokumentu 

saņēmējs un Preces saņēmējs nav viena un tā pati persona, pilnvara nepieciešama arī personai, kas pēc 

izsniegtajiem dokumentiem saņem Preci. 

6.2. Preces un pavaddokumentu saņemšanu Pircējs vai tā pilnvarots pārstāvis apliecina ar parakstu uz Preču 

pavadzīmes. 

6.3. Īpašuma tiesības uz Preci Pircējam pāriet pēc pilnīgas pirkuma summas apmaksas. 

 

7. Informācijas sniegšanas kārtība 
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7.1.  Puses vienojas, ka visi paziņojumi, iebildumi un pieprasījumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, jānoformē 

rakstiskā veidā un tie ir nosūtāmi uz Līgumā Pušu norādītajām juridiskajām adresēm ierakstītās vēstulēs, 

un  tiek uzskatīts par paziņotu Paziņošanas likuma noteiktā kārtībā un termiņos. 

7.2. Līguma izpildei un operatīvai sadarbībai, Puses vienojas, ka savstarpējā komunikācija, ja Līgumā nav 

noteikts savādāk, var notikt izmantojot norādītos e- pastus un kontakttālruņus: 

7.2.1. Pircēja kontaktpersona:__________________, 

                    e-pasts:________________________, tālrunis:______________. 

7.2.2. Pārdevēja kontaktpersona:_______________, 

                  e-pasts:_________________________, tālrunis______________. 

 

8. Līguma termiņš 

8.1.   Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz ________.gada __.___________. 

8.2.      Gadījumā, ja Puses ar Līgumu uzņemtās saistības nepilda vai pilda nepienācīgi, Līgums var tikt izbeigts 

pirms termiņa, cietušajai Pusei par to vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei uz tā 

Līgumā norādīto adresi, saskaņā ar Līgumā atrunāto informācijas sniegšanas kārtību. 

8.3.     Ja Pārdevējs pēc Līguma noslēgšanas jebkādu iemeslu dēļ, tai skaitā, Pārdevēja maksātnespējas dēļ, 

nav spējīgs nodrošināt Līguma izpildi atbilstoši Pircēja vajadzībām, Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu ar 

Pārdevēju, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam vienu mēnesi iepriekš, saskaņā ar Līgumā atrunāto 

informācijas sniegšanas kārtību. 

 

9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1.   Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi posti un nelaimes, kuras nav iespējams paredzēt vai 

novērts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un 

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā 

arī karš un karadarbība, streiki, kompetentu valsts iestāžu aizliegumi un citi apstākļi, kas nav Pušu 

iespējamās kontroles robežās). 

9.2.    Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā 

informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, 

vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem. 

9.3.     Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

rezultātā. Līguma izpilde tiek atlikta līdz minēto apstākļu darbības beigām, bet ne ilgāk kā līdz vienam 

mēnesim. 

9.4.     Ja Līgums tiek lauzts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas 

radušies Līguma laušanas rezultātā. 

 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1.    Puses no līguma saistībām izrietošos vai saistībā ar līgumu radušos strīdus izšķir savstarpēji vienojoties.  

10.2.    Ja strīdus nav iespējams izšķirt savstarpēji vienojoties vismaz 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā, strīdi 

izšķirami Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem.  

 

11. Citi noteikumi 

11.1. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos izdarāmas, Pārdevējam un Pircējam par to rakstveidā vienojoties. 

11.2.   Līgums sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

11.3. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir to izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ko 

apstiprina Pušu paraksti. 

11.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma darbības 

laikā, izpildot Līgumā paredzētās saistības. 

11.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 

11.6. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Līguma noteikumos, Puses ievēro spēkā esošos Latvijas 

Republikas tiesību aktus. 

11.7. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama 

sastāvdaļa: 

11.7.1. Izpildītāja Finanšu piedāvājums – 1.pielikums uz __ (_______) lapām. 

11.7.2. Pavadzīme - 2.pielikums uz ______(________)lapām. 

11.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Katra Puse saņem 1 (vienu) Līguma 

eksemplāru. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
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12. Pušu rekvizīti: 

 

 Pircējs Pārdevējs 

 Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvalde 

 

Vienotais nodokļu 

maksātāja reģistrācijas 

numurs  

LV90000329402 

 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401  

Bankas nosaukums AS “Swedbank”  

Bankas kods HABALV22  

Bankas konta Nr. LV12HABA0001407037000  

 

Pušu paraksti: 

 

Pircējs 

___________________________ 

Pārdevējs  

 ___________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

 

 


