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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:  

1.1.1. Pasūtītājs: RD IKSD Rīgas Jauno tehniķu centrs 

Bauskas iela 88, Rīga, LV–1004 

Reģistrācijas Nr. 90011524360 

Tālruņa Nr. + 371 67474218 , Fakss: + 371 67012935 

e–pasta adrese: rjtc@riga.lv  

1.2.1 Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentiem: 

Vārds un uzvārds: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Vija Voite 

Tālruņa Nr.: + 371 20252145 

 

2. Iepirkuma mērķis 

 

2.1. Nodrošināt brīvu konkurenci starp darbu izpildītājiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

viņiem; 

2.2. Nodrošināt iepirkuma atklātumu. 

 

3. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

3.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - RJTC 2022/1 

 

4. Iepirkuma priekšmets 

 

4.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms ir sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielas iegāde 

mazumtirdzniecībā Latvijas teritorijā: plānotais apjoms līguma darbības termiņā benzīns E95 

aptuveni 5500 l (pieci tūkstoši pieci simti litri), benzīns E98 aptuveni 500 l (pieci simti litri) 

un dīzeļdegviela aptuveni 9000 l (deviņi tūkstoši litri) (turpmāk tekstā – „Prece”) (saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju – pielikums Nr.2),  

izmantojot Pretendenta izsniegtās degvielas iegādes 5 (piecas) kredītkartes. 

4.2. Piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

4.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

4.4. Degvielas iegādes kredītkaršu izgatavošanas un piegādes termiņš: ne vēlāk kā 6 (sešas) darba 

dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. 

4.5. Nekvalitatīvas/bojātas, nozaudētas vai papildus pasūtītas kredītkartes izgatavošanas termiņš: ne 

vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas. 

4.6. Preces iegāde: 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī pretendenta degvielas uzpildes stacijās 

(DUS) Latvijas teritorijā un Eiropā (saskaņā ar tehnisko specifikāciju – pielikums Nr. 1). 

4.7. Apmaksas noteikumi: 100% pēcapmaksa 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas. 

4.8. Līguma darbības termiņš 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

4.9. CPV kods: 09100000–0 – Degviela. Papildus CVP kodi: 09134200–9; 09132000–3. 

4.10. Iepirkuma metode – Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu. 

 

5. Piekļuve iepirkuma dokumentiem, to izsniegšana un papildus informācijas sniegšana 

 

5.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma 

nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar Iepirkuma 

izsludināšanas brīdi. 

5.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā 

iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka ieinteresētā 
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pretendenta informācijas pieprasījums elektroniski iesniegts Pasūtītāja kontaktpersonai ar norādi: 

„Informācijas pieprasījums Iepirkumā Nr. ID RJTC 2022/2”.  

5.3. Pasūtītājs pieprasīto papildu informāciju nosūta ieinteresētajam pretendentam, kurš uzdevis 

jautājumu, vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja pircēja profilā, norādot arī uzdoto 

jautājumu. 

5.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma nolikumā, tas ievieto informāciju par grozījumiem 

pircēja profilā, kur ir pieejami visi dokumenti, ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad 

paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 

5.5. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja 

pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā, kur ir brīvi un bez maksas pieejama visa informācija par 

Iepirkumu, t.sk. Iepirkuma nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto pretendentu 

jautājumiem. 

5.6. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā 

Iepirkuma nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs1. 

5.7. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentu notiek elektroniski e-pastā vai EIS e-

konkursa apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā. 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas, saņemšanas un atvēršanas kārtība 

 

6.1. Pretendenti iesniedz piedāvājumus, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu saskaņā ar Ministru 

kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”. 

6.2. Pretendenti savus piedāvājumus iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2022. gada 

23.maijam plkst. 10:00. 

6.3. Piedāvājumi tiek atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc Iepirkuma nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. EIS sistēmā reģistrētie dalībnieki tiešsaistes režīmā 

var sekot līdzi iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam. 

6.4. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam rodas iepriekš neparedzamas tehniskas 

problēmas (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi u.c.), Iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu pārcelt piedāvājumu atvēršanas sanāksmi uz citu laiku. Informāciju par 

jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku Pasūtītājs publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā 

Iepirkuma sadaļā. 

 

7. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas prasības 

 

7.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS vai pēc 

Iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi 

netiek pieņemti. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana nekādā veidā nevar apdraudēt EIS 

sistēmas darbību un nevar ierobežot piekļuvi piedāvājumā ietvertajai informācijai, pretēji 

piedāvājums netiks izskatīts. 

7.2. Pretendents piedāvājuma dokumentus sagatavo elektroniski atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām, ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem 

lasāmā formātā, ar dokumentu saturu atspoguļojošiem failu nosaukumiem, izmantojot Iepirkuma 

nolikumā noteiktās dokumentu formas. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda 

atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā pievienotajām dokumentu formām, 

pretendents iesniedz .pdf vai .edoc formātā. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu .pdf 

vai .edoc formātā atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. 

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

piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-

konkursu apakšsistēmu. 

 
1 Informācija par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par Iepirkuma nolikuma saņēmēju, pieejama: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 



7.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 

vai ar EIS sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta 

atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības (paraksta) tiesībām vai pretendenta 

pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju. 

7.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, papildus pievienotos dokumentus var iesniegt citā 

valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

7.6. Pretendents, parakstot pieteikumu, apliecina visu iesniegto dokumentu, atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, 

tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumentu, atvasinājumu 

un tulkojumu pareizības apliecinājumu papīra formātā. 

7.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Iepirkuma nolikumā (t.sk. tā 

pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Pasūtītāja pircēja profilā Iepirkuma sadaļā) ietvertajiem 

nosacījumiem. 

7.8. Pretendents Iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana 

nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai. 

7.9. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Iepirkuma 

rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

8. Pretendentu izslēgšanas noteikumi un uzticamības nodrošināšanai iesniegto 

piedāvājumu vērtēšana 

 

8.1. Uz pretendentu nedrīkst attiekties PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi: 

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 

kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

8.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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 eiro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem 

vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

8.1.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas 

loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir 

ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk 

pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

8.1.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma 

Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunkta nosacījumi; 

8.1.5. Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

8.2. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 panta 1. un 2. daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

 

9. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle 

 

9.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu un piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un izvēli slēgtā sēdē, ievērojot PIL un Iepirkuma nolikumā izvirzītās 

prasības. 



9.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7. sadaļā norādītajām noformēšanas 

prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē piedāvājuma noformējuma neatbilstību, Iepirkuma 

komisija vērtē tā būtiskumu un ietekmi uz iespēju izvērtēt piedāvājumu pēc būtības. Piedāvājuma 

noformējuma neatbilstība Iepirkuma nolikuma prasībām var būt par pamatu piedāvājuma 

noraidīšanai, ja neatbilstība ir būtiska. 

9.3. Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda un izvērtē 

pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja 

Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā 

informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Iepirkuma komisija pieprasa, lai 

pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai 

dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu un nosaka termiņu nepieciešamās informācijas vai 

dokumenta iesniegšanai. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt 

piedāvājumā ietverto vai iesniegto informāciju vai dokumentu, bet pretendents to nav izdarījis 

atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc 

tās rīcībā esošās informācijas. Pretendenta vai tā piedāvājuma neatbilstība kādai no Iepirkuma 

nolikumā izvirzītajām prasībām vai pieprasītas informācijas vai dokumenta neiesniegšana var 

būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai. 

9.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. Gadījumā, ja 

Iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un 

vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos. 

9.5. Attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tiek 

pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija izvērtē, vai 

piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms 

šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Iepirkuma komisija, konsultējoties 

ar pretendentu, izvērtē visus detalizētajā paskaidrojumā minētos faktorus un pieņem lēmumu, vai 

piedāvājums ir noraidāms. 

9.6.  Komisija par potenciālo uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši šajā 

Nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu ar 

pastāvīgo atlaidi. 

9.7. Izslēgšanas noteikumu pārbaude un lēmuma pieņemšana: Iepirkuma komisija izslēgšanas 

noteikumu pārbaudi veic pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma tiesības. Izslēgšanas 

noteikumu pārbaudi veic arī piedāvājumā atbilstoši PIL 9. pantam, kā arī Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā norādītajām personām. 

Iepirkuma komisija piešķir Līguma slēgšanas tiesības pretendentiem, kuru iesniegtie 

piedāvājumi atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un, kuri nav izslēdzami no 

dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 9. pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 panta noteikto regulējumu. 

9.8. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu bez rezultāta šādos gadījumos:  

9.1.1. ja nav saņemts neviens piedāvājums; 

9.1.2. nav saņemts neviens Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums; 

9.1.3. ja tam ir cits objektīvs pamatojums.  

 

10. Iesniedzamie dokumenti 

 

10.1. Pretendentu atlases dokumenti: 

10.1.2. Pieteikums dalībai iepirkumam „Degvielas piegāde Rīgas Jauno tehniķu centra 

vajadzībām”, kuru pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Pielikums Nr.2). Ja 



piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas 

iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī 

katras personas atbildības apjomu.  

10.1.3. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esoša Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtas 

speciālas atļaujas (licences) naftas produktu mazumtirdzniecībai apliecināta kopija. 

10.1.4. Pretendentam jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa par valdes/padomes 

sastāvu un apliecinājumu, ka informācija ir aktuāla. 

10.2. Tehniskais piedāvājums: 

10.2.2. Piedāvātās Preces apraksts (saskaņā ar tehnisko specifikāciju – pielikums Nr.1). 

10.2.3.  Degvielas uzpildes staciju (DUS) saraksts ar to atrašanās vietām un adresēm, kurās 

pretendents piedāvā iegādāties preci mazumtirdzniecībā ar degvielas iegādes kredītkartēm 24 

(divdesmit četras) stundas diennaktī Latvijas Republikas teritorijā (saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju – pielikums Nr.1) un Eiropā.  

10.2.4. Apliecinājums, ka pretendents piedāvā iegādāties Preci, izmantojot pretendenta 

izsniegtas degvielas iegādes kredītkartes. 

10.2.5. Degvielas iegādes kredītkaršu izgatavošanas un piegādes termiņš atbilstoši iepirkuma 

nolikuma 4.4. punktam. 

10.2.6. Nekvalitatīvas/bojātas, nozaudētas vai papildus pasūtītas kredītkartes izgatavošanas 

termiņš atbilstoši iepirkuma konkursa nolikumam. 

 

11. Līguma noslēgšana 

 

11.1. Pasūtītājs PIL 9. panta četrpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā informē visus pretendentus par 

Iepirkuma rezultātā pieņemto lēmumu. 

11.2. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līgums jāparaksta Pasūtītāja 

norādītajā termiņā, ja Puses nav vienojušās citādāk. Ja norādītajā termiņā izraudzītais pretendents 

neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu no Līguma slēgšanas tiesībām. 

11.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem 

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu ar nākošo zemāko piedāvāto cenu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija 

pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

11.4. Līgums tiek slēgts PIL 60. panta noteiktajā kārtībā. 

 

12. Līguma grozījumi 

 

12.1. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina 

Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). 

Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu (palielināšanu vai 

samazināšanu). 

12.2. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā. 

12.3. Ja piegādātājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam 

neatbilstošu izpildes daļu. 

 

11. Nolikuma pielikumi  

 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas; 

2.pielikums – Iepirkuma pieteikums uz 1 lapas. 

 

 



Pielikums Nr. 1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Degvielas piegāde no 2022.gada jūnija līdz 2023.gada jūnijam. 

 

2. Prasības attiecībā uz degvielas uzpildes staciju tīklu: 

2.1. Pretendents nodrošina iespēju visu diennakti uzpildīt degvielu degvielas uzpildes 

stacijās Latvijas Republikā (vienmērīgs pārklājums, DUS izvietotas visā valsts teritorijā), kā 

arī uzpildīt degvielu šo Eiropas valstu teritorijās (Zviedrija, Somija, Norvēģija, Dānija, 

Anglija, Polija, Slovākija, Slovēnija, Rumānija, Ungārija, Čehija, Vācija, Austrija, Šveice, 

Itālija, Francija, Portugāle, Spānija, Holande, Beļģija, Igaunija, Lietuva)– norēķinoties ar 

pretendenta izdotu elektronisko norēķinu kredītkarti. 

3. Pasūtītājam nepieciešamais degvielas veids un apjoms: 

benzīns E95 aptuveni 5500 l (pieci tūkstoši pieci simti litri); 

benzīns E98 aptuveni 500 l (pieci simti litri); 

dīzeļdegviela aptuveni 9000 l (deviņi tūkstoši litri). 

 

4. DUS teritorijas visa Latvijā jābūt pieejamiem pakalpojumiem –  

„Gaiss”, „Ūdens”, „Auto piederumi”, „Auto mazgāšana”. 

 

5. Kvalitātes prasības 

Degvielas kvalitātei jāatbilst LVS 228:2008 (benzīns), LVS 590:2009 (dīzeļdegviela) un LR 

MK 26.09.2000. noteikumu Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu” prasībām. 

 



Pielikums Nr. 2 

 

IEPIRKUMA PIETEIKUMS  

 

Iepirkums: „Degvielas piegāde Rīgas Jauno tehniķu centra vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. RJTC 2022/2 

Rīgas Jauno tehniķu centrs 

Bauskas iela 88, Rīga, LV–1004 

 

1.Saskaņā ar Iepirkumu „Degvielas piegāde Rīgas Jauno tehniķu centra vajadzībām”, turpmāk tekstā 

– Iepirkums, nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem. 

Piedāvājam veikt degvielas piegādi saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.  

Nr. Degvielas veids Apjoms Cena par 1 

litru bez PVN 

Preces viena litra cena 

EUR ar atlaidi bez 

PVN 

Kopējā apjoma cena 

ar PVN 

1. Benzīns E95     

2. Benzīns E98     

3. Dīzeļdegviela     

 

2. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

3. Ar šo mēs apliecinām, ka: 

neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā. 

4. DUS teritorijas visa Latvijā ir pieejami pakalpojumi–gaiss, ūdens u.c.  

 

5. Kontaktpersona   

Telefons:  

Fakss:  

E–pasts:  

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību pretendenta instrukcijas prasībām. Sniegtā informācija un dati ir 

patiesi. 

 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām. 

 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2022. gada___________________________ 

 

Amats: 

Vārds, uzvārds: 

Paraksts: 

 

Z.V.  

 

Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Reģistrācijas Nr.  

 


