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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma mērķis un metode: 

1.1.1.  Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 9.
 
panta nosacījumiem 

(turpmāk tekstā – likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

1.1.2.  Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja rīcībā esošo līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 

samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (ar viszemāko cenu), kas 

atbilst konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehnisko 

specifikāciju. 

1.1.3.  Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par 

pakalpojuma veikšanu. 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2018/1 

      CPV kods 09100000-0 (Degvielas) 

 

3. Pasūtītājs: 

3.1. SIA „Talsu namsaimnieks” 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Adrese:  SIA „Talsu namsaimnieks”, Ezeru laukumā 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201. 

Vienotās reģ. Nr. 41203035896 

Tālrunis: 63232150; Fakss: 63220820 

e-pasts:  info@talsunamsaimnieks.lv .  

Bankas rekvizīti: 

AS “SEB banka” , UNLALV2X; Konta Nr.LV54UNLA0050015036916 

 

3.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehnisku 

informāciju par iepirkuma priekšmetu, tehnisko specifikāciju: 

Edgars Šterns, SIA „Talsu namsaimnieks” atbildīgais par autotransportu uzņēmumā; 

Tālruņa numurs: 29111728; faksa numurs: 63220820 

e-pasta adrese:  edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv  

 3.3. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Talsu 

namsaimnieks” mājas lapā www.talsunamsaimnieks.lv, sadaļā „Iepirkumi” 

http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/ 

3.4. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

 

4.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

4.1. Iepirkuma piedāvājuma dokumentus ieinteresētā persona iesniedz slēgtā un aizzīmogotā 

iepakojumā SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2 Talsos, Talsu novadā, darba 

dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, ar pusdienas laiku no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00 līdz 

2018. gada 06. martam plkst. 11:00. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt 

ar kurjeru vai iesniegt personīgi.  Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, netiks 

pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. 

4.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa 

pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā 

termiņa beigām. 

4.3. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, kas notiks SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2 Talsos, Talsu novadā 

2018. gada 06. martā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

4.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

laiku un piedāvāto cenu.  

5. Piedāvājuma nodrošinājums 

5.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

 

mailto:info@talsunamsaimnieks.lv
mailto:edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv
http://www.liepaja.lv/
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6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

6.1. Iepirkumā tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs 

noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. 

Pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu 

formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt norādītām eiro. 

6.2. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts: 

 Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefona, faksa nr., e-pasta 

adrese; 

„Piedāvājums iepirkumā „DEGVIELAS UN AUTOGĀZES  PIEGĀDE SIA “TALSU 

NAMSAIMNIEKS”  VAJADZĪBĀM”, identifikācijas numurs TNS 2018/1. Neatvērt līdz 

2018.gada 06.martam plkst. 11:00”. 

6.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

6.4. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

6.5. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem 

jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar 

Pretendenta zīmogu un Pretendenta parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam 

jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo. 

6.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. 

6.7. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts 

vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā 

jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. 

6.8. Piedāvājumu jāievieto vienā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un kopā ar informatīvajiem 

materiāliem jāievieto Nolikuma 6.2. apakšpunktā minētajā iepakojumā. 

6.9. Iepirkuma pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai 

tā pilnvarotai personai. 

6.10. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav 

atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu 

nereģistrē. 

6.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, 

tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem. 

6.12. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

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

līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

6.13. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu. Ja tiek 

iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tad netiek vērtēts neviens no tiem. 

 

II. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

7. Informāciju par iepirkuma priekšmetu 

7.1. Iepirkuma priekšmets ir „Degvielas un autogāzes piegāde SIA “Talsu namsaimnieks” 

vajadzībām”, saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

7.2. Plānotā līgumcena EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit 

deviņi eiro un 00 centi) bez PVN. 

7.3.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. 

Iepirkuma priekšmeta dalījums daļās un piedāvājumu iesniegšana pa daļām nav pieļaujama. 
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7.4. Norēķinu kārtība: SIA „Talsu namsaimnieks” veiks apmaksu par piegādāto preci 30 

(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atskaites (izrakstītā rēķina) saņemšanas. 

7.5. Nodrošināt degvielas un autogāzes diennakts uzpildi Talsu pilsētas teritorijā vai arī teritorijā, 

kas atrodas ne tālāk kā 1 (viena) km rādiusā no Talsu pilsētas teritorijas robežas, esošajās 

degvielas uzpildes stacijās, norādot tās adreses, kā arī nodrošināt degvielas un autogāzes uzpildi 

hidrauliskajam auto pacēlājam, kura augstums transporta stāvoklī ir 3.35m. 

7.6. Mēnesī plānotais degvielas un autogāzes patēriņš litros: 

 

AI-95 EURO Dīzeļdegviela Gāze 

800 2650 450 

 

7. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

7.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Tehnisko specifikāciju 

apjomu.  

7.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 2. pielikumam. 

7.3. Finanšu piedāvājuma aprēķinos jāizmanto ar 4 (četrām) decimālzīmēm aiz komata.  

7.4. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata, tad tiks uzskatīts, 

ka sekojošie cipari ir 0 (nulles). 

7.5. Par uzpildītās degvielas un autogāzes kvalitāti atbild uzņēmējs. Katrai degvielas un autogāzes 

partijai, ko paredzēts izmantot autotransporta uzpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. Degvielai 

un autogāzei jāatbilst sertifikātu prasībām, un to kvalitātes kontrolei. 

7.6. Degvielai jāatbilst Latvijas Republikas MK 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr. 332 

“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un standartiem LVS EN 

590:2014 un LVS EN 228:2013. 

  

III. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

8. Pretendents: 

8.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un ir 

iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

8.2 Pretendentam jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitu.  

8.3. Pretendentam jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas numuriem.  

8.4. Pretendentam jānodrošina, lai degvielas kartes būtu piesaistītas konkrētai transporta vienībai. 

 

9. Iesniedzamie atlases dokumenti, lai apliecinātu atbilstību iepriekš minētiem 

nosacījumiem un prasībām:  

9.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1); 

9.2. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par 

Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs 

(ja attiecināms); 

9.3. Licences vai cita dokumenta kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību, 

kas saistīta ar degvielas un autogāzes mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā.  

9.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka tas atbilst nolikuma 7.5. punkta prasībām, norādot 

pretendenta tirdzniecības vietas Talsu pilsētas teritorijā vai arī teritorijā, kas atrodas ne tālāk kā 1 

(viena) km rādiusā no Talsu pilsētas teritorijas robežas; 

9.5. Atsauksmes no trīs Pretendenta klientiem (pasūtītājiem). 

9.6. Tehniskais un Finanšu piedāvājums (Pielikums nr.2) . 

 

IV. PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

10. Vispārīga informācija: 

10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija 

veic slēgtā sēdē. 
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10.2. 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. 

10.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. 

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

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

10.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz 

kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

10.6. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

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

salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu. 

10.8. 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. 

10.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no 

pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 

10.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot 

tikai sava atzinuma sniegšanai. 

 

11. Vērtēšanas kārtība 

11.1. Pretendentu piedāvājumus komisija izvērtēs un iepirkuma procedūras uzvarētāju noteiks 

slēgtā komisijas sēdē. 

11.2. Informācija, kas attiecas uz iepirkuma procedūras piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, 

novērtēšanu un salīdzināšanu un iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēli, netiks izpausta 

Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā līdz brīdim, 

kamēr netiek paziņots iepirkuma procedūras uzvarētājs. 

11.3. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda 

atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai 

specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli. 

11.4. Komisija publiski pieejamās datu bāzēs pārliecinās, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta 8.daļā paredzētie izslēgšanas nosacījumi. 

11.5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma 

komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā 

norādītos kontaktus. 

11.6. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no 

brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis parakstīt līgumu. 
11.7.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju, Pircējs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar 

nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, 

Pircējs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

12. Piedāvājuma izvēlēs kritērijs: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (ar zemāko finanšu 

piedāvājuma cenu). 

V. PIELIKUMI 

Pielikumi: 

Nr. 1 - Pieteikuma veidlapa; 

Nr. 2 – Tehniskais un Finanšu piedāvājums; 

Nr. 3 – Iepirkuma līgums. 
 

 


