APSTIPRINĀTS
Mazsalacas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas sēdē
12.01.2015. /protokols Nr.1/

IEPIRKUMA

„Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām"
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2015/1
NOLIKUMS

Mazsalacā
2015

1

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
Pasūtītājs

Mazsalacas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114167
Juridiskā adrese – Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Viktors Kalniņš, tālr. 29444413,
64268084, e-pasts: viktors.kalnins@mazsalacasnovads.lv

Iepirkuma metode

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Visa infomācija pieejama Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā:
www.mazsalaca.lv (sadaļā Pašvaldība/publiskie iepirkumi).

Iepirkuma priekšmets Eiropas Savienības un Latvijas nacionālajiem standartiem un tehniskajai
specifikācijai (1.pielikums) atbilstošas degvielas (95E bezsvina benzīna un
dīzeļdegvielas) piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām.
Plānotais aptuvenais degvielas (95E bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas)
piegādes apjoms:
1. 95E bezsvina benzīns- 12000 litri;
2.dīzeļdegviela- 17000 litri.
CPV kods: 09100000-0 (Degvielas)
Līguma izpildes laiks No līguma noslēgšanas līdz 2016.gada 31. janvārim, saskaņā ar pasūtījumu.
Paredzamā līgumcena Līdz 420000,00 euro bez PVN.
Piedāvājuma
derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma
iesniegšanas vieta,
datums, laiks

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2015.
gada 23.janvārim plkst.10:00 (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam) Mazsalacas novada
pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215.
Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00- 12:00 un
13:00- 17:00.

Prasības
pretendentam

1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.
2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās
daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
3. Persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu,
atbilst 2. punktā minētajiem nosacījumiem.
4. Kurām ir licence naftas produktu (degvielas) vairumtirdzniecībai un
mazumtirdzniecībai.
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Prasības piedāvājuma Piedāvājums ar visiem sadaļā „Iesniedzamie dokumenti” minētajiem
noformēšanai un
dokumentiem jāiesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi:
iesniegšanai
-Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde Mazsalacas novada
pašvaldības vajadzībām “ Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2015/1,
-pretendenta nosaukums, adrese un telefona numurs,
- pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi.

Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām un atbilst pievienotajam
satura rādītājam, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes
jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās
personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).
Piedāvājumu paraksta pretendenta likumiskā persona vai pretendenta
pilnvarotais pārstāvis.
Iesniedzamie
dokumenti

1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai
specifikācijai (1.pielikums), iekļaut visus tehniskās specifikācijas nosacījumus.
Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā
piedāvājuma forma (1.pielikums). Pretendents personīgi (ja piedāvājumu

iesniedz fiziska persona) vai Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām
(ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā
persona, pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
2. Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam
pievienotajai formai (2.pielikums):
2.1. Pretendenta finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro, atlaidi
norādot euro (EUR) no degvielas mazumtirdzniecības cenas. Pievienotās
vērtības nodokļa summas, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa
maksātājs, piedāvātajai cenai jānorāda atsevišķi;
2.2. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā atlaide no
degvielas mazumtirdzniecības cenas paliek nemainīga un nav pakļauta
izmaiņām;
2.3. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu,
jābūt iekļautām veiktajos aprēķinos. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas
un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot
iepirkuma līgumu;
2.4. Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati persona, kas parakstījusi
pieteikumu.
3. Uzņēmumu

reģistra/Komercreģistra

vai

līdzvērtīgas

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas
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reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir juridiska persona vai
individuālais komersants) vai individuālā darba veicēja vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (ja Pretendents ir fiziska
persona, izņemot individuālo komersantu). Ja reģistrācijas apliecība netiks
pievienota, tad iepirkuma komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu
Uzņēmumu reģistrā vai no citiem avotiem.
4. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecības kopija (ja Pretendents ir
PVN maksātājs).
5. Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai, kopija.
6. Pretendentam jāiesniedz informācija par tā rīcībā esošo DUS, kas
nodrošina Pretendenta spēju pārdot degvielu Pasūtītāja norādītā laikā un
vietā.
7. Pretendenta apliecinājums, ko pievieno pretendenta piedāvājumam kā
pēdējo lapu, ka visu piedāvājumā pievienoto dokumentu kopijas un
tulkojumi atbilst oriģinālam un ko parakstījis Pretendents, Pretendenta
pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona,
pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
8. Iepirkumā Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
iepirkumu komisija pārliecinās, ka pretendentam Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību, pasūtītājs
pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82. panta (7) daļā
noteiktajam. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas
2. punktā minēto apstākļu esamību, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 82. panta (8) daļas otrajā punktā noteikto.
Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no
kompetentās institūcijas datu bāzes vai no citiem avotiem, attiecīgais
Pretendents 10 (desmit) darba dienu dienu laikā ir tiesīgs iesniegt izziņu vai
citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija
neatbilst faktiskajai situācijai.
Piedāvājuma cena

Katrā vienības cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrētās
piegādes izpildi saistītās izmaksas. Cenā jāietver visus nodokļus, nodevas un
maksājumus, kas ir saistoši Pretendentam, izņemot Pievienotās vērtības
nodokli. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā atlaide no
degvielas mazumtirdzniecības cenas paliek nemainīga un nav pakļauta
izmaiņām.
Degvielas apjomi var mainīties, ņemot vērā transporta līdzekļu vienības
izmaiņas un citus apstākļus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas. Pasūtītājs
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līguma izpildes ietvaros nav saistīts ar konkrēta degvielas apjoma iegādi, bet
iegādājas degvielu pēc nepieciešamības.
Apmaksas veids- pēcapmaksa, par iepriekšējā mēnesī patērēto degvielu,
rēķins apmaksai tiek piestādīts nākamajā mēnesī.
Piedāvājuma izvēles
kritēriji un lēmuma
pieņemšana

No Pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst visām iepirkumā izvirzītām
prasībām, Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu –

kopēja

Vidējā degvielas cena no 13.01.2015. līdz 19.01.2015.(ieskaitot)-benzīnam un
dīzeļdegvielai, vērtējot bez PVN, euro.
Pasūtītājs paziņo lēmumu visiem pretendentiem triju darbdienu laikā pēc tam,
kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Pasūtītājs publicē Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu IUB

mājas lapā piecu darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas
pilnībā atbildīs iepirkuma prasībām un Pasūtītāja paredzētajiem finanšu
līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par
iepirkuma procedūras uzvarētāju.
Pielikumi

1. Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums,
2. Finanšu piedāvājums
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1.pielikums
„Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2015/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Minimālās prasības

Nr.
p.k.

Parametrs

1.

Iespēja iegādāties
Katru darba dienu darba laikā (no
degvielu degvielas
08:00 līdz 17:00).
uzpildes stacijās
Iespēja norēķināties
Jānodrošina
par precēm,
pakalpojumiem:
bezskaidras naudas
norēķins ar
pēcapmaksu
Degvielas uzpildes staciju skaits un izvietojuma vietas:

2.

3.

Mazsalacā

Pretendenta
piedāvājums

Degvielas uzpildes
stacijas adrese

Vismaz viena degvielas uzpildes
stacija ne tālāk kā 10 kilometru
attālumā (braucot pa autoceļiem) no
Mazsalacas novada domes, Pērnavas
iela 4, Mazsalaca

Normatīvo un kvalitātes prasību apraksts:
1.
2000.gada 26.septembra LR Ministru kabineta noteikumi Nr.332 ,,Noteikumi par benzīna un
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”.
2.
Standarts LVS EN590+A1:2011 ,,Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas
metodes”.
3.
Citi spēkā esoši standarti un normatīvie akti.

Kvalitatīvas, atbilstošas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, degvielas
iegādi.
Uzņemos atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju un atbilstību nolikuma
prasībām.

__________________________________________________________________
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
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2. pielikums
„Degvielas iegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2015/1
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Degvielas iegāde Mazsalacas novada
pašvaldības vajadzībām

Piedāvājums iepirkumam:
Iepirkuma identifikācijas numurs:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Pretendenta rekvizīti:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, fakss: e-pasts:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Kontaktpersona ( ieņemamais amats,
vārds, uzvārds, telefons,e-pasts)
Parakstītājs: ( ieņemamais amats,
vārds, uzvārds)

MNP 2015/1

Piedāvājam cenu euro:
1.

2.

3.

4.

95E
bezsvina
benzīns
95E bezsvina
benzīns
95E bezsvina
benzīns
95E bezsvina
benzīns
95E bezsvina
benzīns

Vidējā degvielas cena* 13.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 14.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 15.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 16.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 17.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 18.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 19.01.2015.

6.

Piedāvātā
atlaide
(euro
/litrā)

Cena (bez
PVN)
(euro
/litrā)
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela
Dīzeļdegviela

5.

-

=

-

=

Vidējā degvielas cena* no 13.01.2015. līdz
19.01.2015. (ieskaitot)-dīzeļdegvielai

Vidējā degvielas cena* 13.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 14.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 15.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 16.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 17.01.2015.
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7.
Cena ar
atlaidi(bez
PVN)
(euro
/litrā)

95E bezsvina
benzīns
95E bezsvina
benzīns
95E bezsvina
benzīns

Vidējā degvielas cena* 18.01.2015.
Vidējā degvielas cena* 19.01.2015.
Vidējā degvielas cena* no 13.01.2015.
līdz 19.01.2015.(ieskaitot)-benzīnam

Kopējā Vidēja degvielas cena* no 13.01.2015. līdz
19.01.2015.(ieskaitot), dīzeļdegviela un benzīns, bez PVN:

* degvielas mazumtirdzniecības cena Mazsalacas novada esošajā DUS bez PVN
attiecīgajā diennaktī.

__________________________________________________________________
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
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