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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Publiskā iepirkuma metode  

Atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

 

1.2. Publiskā iepirkuma identifikācijas Nr.  

RPNC/2016/01 

1.3. Pasūtītājs 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Vienotais reģistrācijas nr. 50003342481 

 

Konkursu organizē ar Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes 

priekšsēdētāja 2016. gada 11. janvāra rīkojumu Nr. 01-05/08 apstiprinātā Iepirkumu 

komisija. 

 

Pasūtītāja kontaktpersona:  

Iepirkuma komisijas kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos:  

Andris Žukovskis; tālr.nr.: 67080168; e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv  

 

Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos:  

Arnis Žugans; tālr.nr.: 67080261; faksa nr.: 67222305; e-pasts: 

arnis.zugans@rpnc.lv   

 

1.4. Pretendents 

1.4.1. Par šīs iepirkuma procedūras pretendentu var būt jebkurš piegādātājs Publisko 

iepirkumu likuma izpratnē, kuram piemīt visas tiesības, lai Latvijas Republikā veiktu 

šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktā iepirkuma priekšmeta piegādi, 

(turpmāk – Pretendents). 
 

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

1.5.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājums jāiesniedz par visu 

iepirkuma priekšmeta apjomu konkrētajā iepirkuma priekšmeta daļā saskaņā ar šī 

nolikuma 2.1.5. punktu. 

1.5.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 4. martam, plkst. 10:00 

Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, Administrācijas korpusa, 104. kabinetā, piedāvājumus 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie 

piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

 

1.5.3. Piedāvājumi tiks atvērti Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, Administrācijas korpusa 212. 

kabinetā 2016.gada 4. martam, plkst. 10:00.
 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

 

mailto:rita.bobrova@rpnc.lv
mailto:inara.gricune@rpnc.lv
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1.5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura 

ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 

pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatītu atdod atpakaļ 

pretendentam. 

 

1.5.5. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

konkursa rezultāta. 

 

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts 

1.7. Prasības piedāvājuma noformējumam 

1.7.1. Piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija) sastāv no 3 daļām: 

a. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pretendenta atlases dokumenti; 

b. Tehniskais piedāvājums papīra formātā; 

c. Finanšu piedāvājums papīra formātā.  

 

1.7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 

bez labojumiem un dzēsumiem.  

 

1.7.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un 

caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. 

Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.4. Pretendenta atlases dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots 

pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir atbildīgs par 

jebkuriem kļūdainiem dokumentu tulkojumiem Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopiju 

apliecinājums ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.6. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, 

ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Tas pats attiecas arī uz 

pieteikumu vai piedāvājumu elektronisku iesniegšanu, proti, iesniedzot piedāvājumu 

vai pieteikumu elektroniski, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko 

parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Attiecīgi notariāli apliecinātu  

dokumenta atvasinājumu iesniegšana ir obligāta tikai tādā gadījumā, ja tas ir noteikts  

citos normatīvajos aktos. 
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1.7.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu un citus 

piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumus apliecina: 

a. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 

b. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 

c. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 

d. pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 

personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, 

„b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

 

1.7.8. Piedāvājumu un tā kopiju iesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda: 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

 

Pretendenta nosaukums 

reģistrācijas numurs 

juridiskā adrese un sarakstes adrese (ja atšķiras) 

Kontaktpersona, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese 

 

Piedāvājums atklātajam konkursam  

”Degvielas piegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01 

 

Neatvērt līdz piedāvājuma atvēršanas sanāksmei 

2016.gada 4. martā, plkst. 10:00 

 

1.8. Saziņa   

1.8.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, e-pastu, kā arī 

izmantojot tīmekļa vietni www.rpnc.lv. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu vai 

e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

1.8.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja 

fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.  

1.8.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 

numuru.  

1.8.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja 

pasta adresi, e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.  

1.8.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) sniegs papildu informāciju par konkursa nolikumu 

pēc rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts Pasūtītāja kontaktpersonai, nosūtot to 

http://www.rpnc.lv/
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piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī ievietojot to Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

www.rpnc.lv.  

1.8.6. Papildu informācijas par konkursa nolikumu (atbildes uz jautājumiem un 

skaidrojumu) sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk, kā sešas dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus.  

1.8.7. Informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā (ja tādi tiks izdarīti) Pasūtītājs 

(iepirkuma komisija) ievietos tīmekļa vietnē www.rpnc.lv un nosūtīs publicēšanai 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” vajadzībām, nodrošinot iespēju izmantot degvielas 

mazumtirdzniecības tīklu un pēcapmaksas degvielas kartes ar savu vai trešo personu 

starpniecību, ja tiek noslēgts attiecīgs līgums. 

2.1.2. Degvielas veids: Ai -98 (tikai 1.daļa), Ai-95, dīzeļdegviela. 

2.1.3. CPV kods: 09132000-3; 09134200-9. 

2.1.4. Iepirkuma priekšmeta apjoms norādīts Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) 

 

2.1.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 

1.daļa –  degvielas piegāde Pasūtītāja struktūrvienību Rīgā, Tvaika ielā 2, Aptiekas 

ielā 7/9, Veldres ielā 1a, Ļermontova ielā 1, Ļermontova ielā 1a, Tempļa 

ielā 9,  un Laktas ielā 6 vajadzībām; 

2.daļa – degvielas piegāde Pasūtītāja struktūrvienības Ilgstošās sociālās aprūpes  

centrs ”Vecpiebalga” vajadzībām. 

2.1.6. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu vienai no daļām vai abām daļām kopā. 

2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vietas ir: 

a. Rīga;  

b. Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, „Greiveri”. 

2.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš  

Iepirkuma līguma izpildes termiņš kopā ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no 

iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

3. PRETENDENTA NOVĒRTĒŠANAS PRASĪBAS 

3.1. Pretendents ir persona, kas iesniegusi piedāvājumu. 

 

3.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

personālsabiedrību un visiem tās biedriem. 

http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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3.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem. 

 

3.4. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 

b. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 

c. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 

d. pretendenta pilnvarota persona. 
 

4. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

4.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas 

ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no 

šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana 

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai. 

Minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad stājies spēkā 

attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu līdz pieteikuma vai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. 

4.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 

 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek 

piemēroti, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai 

prokurora priekšraksts par sodu līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši trīs gadi); 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk 

darbu (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu līdz 

pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši); 

4.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 
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Pasūtītāja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 

izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu 

ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (minētie izslēgšanas 

nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas 

spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu līdz pieteikuma vai piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši); 

4.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai 

pretendents tiek likvidēts; 

4.1.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē 

pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka 

pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par 

iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

4.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta 

noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

 

4.2. Nolikuma 4.1. punkta noteikumi ir attiecināmi arī uz katru personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. 

4.3. Nolikuma 4.1. punkta noteikumi, izņemot 4.1.1.apakšpunktu, ir attiecināmi arī uz 

pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība. 

4.4. Ja pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, personas maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot 

iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par 

atļauju pretendentam turpināt dalību iepirkuma procedūrā. 

4.5. Lai pārbaudītu pretendenta, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 

atbilstību ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 39.
1
 pantā noteiktās pretendentu 

izslēgšanas prasības, Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. 

gada 17. decembra noteikumu Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu 

noteikumi” prasībām,  patstāvīgi iegūst par pretendentu, kuram piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ziņas par Krimināllikuma, Konkurences likuma 

un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem; pretendenta 

maksātnespējas (tai skaitā bankrota) procesu; saimnieciskās darbības apturēšanu 

(pārtraukšanu); likvidācijas procesu; kā arī Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldības 

sniegtās ziņas par pretendenta nodokļu parādiem. 
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4.6. Lai pārbaudītu ārvalstī reģistrēta pretendenta, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu, atbilstību, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 39.
1
 pantā 

noteiktās pretendentu izslēgšanas prasības, pretendents 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz izziņas no tā 

reģistrācijas valsts kompetentajām institūcijām. Ja minētās ziņas ārvalstīs neizdod, 

Pretendents tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie 

tiesību akti neparedz – ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 

iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to 

reģistrācijas valstī. 

5. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

5.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 

5.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personāl-

sabiedrība) vai visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī 

apakšuzņēmēji (ja pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 

reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs.  

Šīs prasības izpildi apliecinošu informāciju 

par Latvijā reģistrētu Pretendentu 

Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās 

datu bāzēs. 

Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz 

līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas 

reģistrācijas apliecības un/vai izziņas, kas 

apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

joprojām darbojas, Pretendenta apliecinātu 

kopiju ar tulkojumu latviešu valodā 

(Pretendenta apliecināts tulkojums) 
 

5.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, 

piegādātāju apvienības dalībnieks (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība 

vai piegādātāju apvienība) ir saņēmis 

atbilstošu spēkā esošu licenci, kas atļauj 

nodarboties ar degvielas 

mazumtirdzniecību Pasūtītāja noteiktajās 

darbības zonās. 

 

Jāiesniedz izsniegtu speciālās atļaujas 

naftas produktu mazumtirdzniecībai 

apliecinātu kopiju. 

5.1.3. Piedāvātā degviela atbilst Latvijas 

Republikā noteiktajām kvalitātes 

prasībām un standartiem, tajā skaitā 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 

332 “Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

prasībām. 

Jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta 

apliecinātu kopiju. 
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5.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 

5.2.1. Pretendents spēj piegādāt piedāvājumā 

norādītās preces daudzumu par 

nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā 

piegādes līguma darbības laikā. 

 

Pretendenta apliecinājums par 5.2.1. 

apakšpunktā norādītās kvalifikācijas 

prasības izpildi, pievienojot apliecinājumu 

par savu kopējo finanšu apgrozījumu par 2 

(diviem) iepriekšējiem finanšu gadiem 

(2014. un 2015. gads), ciktāl informācija 

par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot 

vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības 

uzsākšanas laiku. 

 

5.2.2. Pretendents var balstīties uz citu 

uzņēmēju iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura.  

Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa 

rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot 

šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos 

par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā. 

 

 

5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 

5.3.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 

nodrošināja degvielas iegādi 

mazumtirdzniecības tīklā vismaz vienam 

pēc apjoma līdzvērtīgam pasūtītājam.  

 

Pieredzes apraksts, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību minētajai prasībai, 

norādot pasūtītāja nosaukumu, 

pakalpojumu sniegšanas laiku, apjomu, 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa 

numuru. Pieredzes aprakstam jāpievieno 

ne mazāk kā ar 1 (viena) pozitīva 

atsauksme. Atsauksme nav jāiesniedz, ja 

Pretendents iepriekšējo 12 (divpadsmit) 

mēnešu laikā ir sniedzis vismaz 1 (vienu) 

saturā (degvielas veids Ai -98, Ai-95, 

dīzeļdegviela) un apjomā (vismaz 

piedāvātās līgumcenas apmērā) 

līdzvērtīgu pakalpojumu Pasūtītājam. 

 

 

5.4. Prasības attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 



 12 

5.4.1. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas 

kvalitātes nodrošināšanas un vides 

vadības sistēmas. 

 

Sertifikāts, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību minētajai prasībai, vai 

Pretendenta apliecinājums, kurā ietverts 

kvalitātes nodrošināšanas un vides vadības  

sistēmas apraksts. 

 

6. PRETENDENTA UN PIEDĀVĀJUMA NOVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

uzskaitīti šajā punktā.  
 

6.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

6.1.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 

Nolikuma pielikumā (1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā iesniedz kopā ar: 

a. satura rādītāju; 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras 

ietvaros (pilnvara). Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 

personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī 

kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 

apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru 

vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 

personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 

paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu 

(aktuāla izziņa no komercreģistra par paraksttiesīgajām amatpersonām); 

6.1.2. Iesniedzot pieteikumu un piedāvājuma dokumentus dalībai iepirkuma procedūrā, 

Pretendents apliecina savu piekrišanu atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu, tai 

skaitā, līguma projekta noteikumiem un prasībām. 

 

6.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību kvalifikācijas prasībām 

(atbilstoši Nolikuma 5. punktam) 

6.3. Dokumenti, kas nepieciešami, lai pārliecinātos, ka piedāvājums nav nepamatoti 

lēts 

6.3.1. pretendenta izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas 

tarifa likmēm profesiju grupās; 

6.3.2. pretendenta paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ja tādi 

pastāv. 
  

6.4. Piedāvājuma dokumenti  
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6.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar  Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) 

noteiktajām prasībām atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnei Nolikuma pielikumā 

(3. pielikums).  

6.4.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei Nolikuma 

pielikumā (4. pielikums). 

6.4.3. Iesniedzot Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, Pretendents NEDRĪKST izdzēst tās 

tabulas ailes, kuras pozīcijās neiesniedz savu piedāvājumu. Pretendents NEDRĪKST 

mainīt daļu, rindu vai aiļu izvietojumu.  

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

7.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (4. 

pielikums), summas jānorāda EURO bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk 

tekstā – PVN), kā arī cenu ar PVN.  

7.2. Finanšu piedāvājumā norāda degvielas veidu, cenu par 1 (vienu) degvielas litru, 

piedāvāto atlaidi (% no viena litra cenas mazumtirdzniecībā), atlaidi (EUR/l no 

piedāvātās degvielas mazumtirdzniecības cenas) un kopējo cenu.  

7.3. Pretendents Finanšu piedāvājumu iesniedz gan papīra formātā, gan digitālā formātā 

(zibatmiņā vai CD diskā). 

 

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, IZVĒLE  

8.1. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no 7 (septiņiem) etapiem: 

8.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

8.1.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

39.
1
 pantam, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz iepirkuma izsludināšanas 

dienu IUB mājas lapā; 

8.1.3. Pretendentu atlase saskaņā ar nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām; 

8.1.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaude atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām; 

8.1.5. Piedāvājumu atlase saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju — 

piedāvājums ar viszemāko cenu; 

8.1.6. Piedāvājuma izvērtēšana, lai pārliecinātos vai piedāvājums nav nepamatoti lēts; 

8.1.7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

39.
1
 pantam, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz lēmuma pieņemšanas dienu. 

 

8.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Pasūtītājs konstatētās aritmētiskās kļūdas izlabo un paziņo Pārdevējam par 

kļūdu labojumu. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

8.3. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi: 

8.3.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos; 

8.3.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar 

skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota; 

8.3.3. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo 

atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

 

8.4. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

tehniskajām specifikācijām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
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8.5. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms 

šā Pretendenta iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Publisko iepirkumu 

likuma 48. panta prasībām atbilstošu detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem 

piedāvājuma nosacījumiem, ja tāds jau nav iesniegts kopā ar piedāvājuma 

dokumentiem. 

8.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā gadījumā, ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par 

dokumenta autentiskumu, iepirkuma komisija tiesīga pieprasīt, lai pretendents uzrāda 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz tā notariāli apliecinātu kopiju. 

8.7. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu par plānoto iepirkuma 

priekšmetu euro bez PVN, vērtējot katru Daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā 

minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 

9.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzītajiem Pretendentiem Pasūtītājs slēdz, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 67. pantā noteikto nogaidīšanas termiņu, no brīža, kad paziņojums 

par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 

lapā internetā un Pasūtītāja mājas lapā.  

9.2. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu Pasūtītājs slēdz pamatojoties uz 

Pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām un saskaņā ar konkursa Nolikumam 

pievienotā līgumprojekta (4. pielikums) noteikumiem, tai skaitā: 

a. Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt pakalpojumu apjomu atbilstoši faktiskajai 

nepieciešamībai, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību; 

b. preces cena tiek noteikta saskaņā ar iesniegto piedāvājumu iepirkuma 

procedūrā un netiek mainīta biežāk kā vienu reizi Līguma darbības laikā; 

c. par cenu izmaiņām Pasūtītājs tiek brīdināts rakstiski vismaz vienu mēnesi 

iepriekš; 

d. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma līgumu, par to vismaz 

divas nedēļas iepriekš brīdinot Piegādātāju; 

e. Pasūtītājs neparedz veikt priekšapmaksu par precēm; 

f. Pasūtītājs paredz iespēju līguma izpildes laikā aizstāt piegādājamo preci tikai 

ar līdzvērtīgu preci, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju;  

g. pasūtītājs apmaksu par piegādātajām precēm veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no rēķina un preces pieņemšanas dienas. 
 

9.1. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību  

9.1.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un 

piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne 

vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas 

jāiesniedz pasūtītājam: 

 

9.1.1.1. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts 

ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka pretendents, 

apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, 

vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopumā pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas to 

pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, izziņā jāiekļauj arī informācija par attiecīgās personas darba 

ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo 
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četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās 

personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 

saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā 

ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona 

klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim; 

9.1.1.2. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu 

administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas 

pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā 

dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

9.1.1.3. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi 

komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, kas apliecina, ka 

Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas 

stadijā. 

9.1.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir 

piegādātāju apvienība – ar visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja 

pretendents balstās uz citu personu iespējām – arī par šīm personām/u. 

9.1.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz – ar paša pretendenta, 

apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. 

 

  

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                       A. Žukovskis 

 

 



1. pielikums „Pretendenta pieteikums (veidne)” 
ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01) 

 

 

 

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV-1005 

Atklātā konkursa Iepirkuma komisijai 

 

PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM* 

”Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01) 

 

Pretendenta nosaukums: 

 

 

Reģistrācijas Nr. un datums:  

 

 

Juridiskā adrese: 

 

 

Paraksttiesīgā(s) amatpersona(s) 

 

 (amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Kontaktinformācija:   

 

Pretendenta norēķinu rekvizīti: 

 

 (Bankas nosaukums, kods, konta Nr.) 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, 

piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam atklāta konkursa noteikumiem un 

apliecinām, ka neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, 

mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, likumā noteiktā kārtībā nav konstatēti 

uzņēmējdarbības pārkāpumi.  

Mēs apliecinām, ka: 

1. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst 

oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

2. visu atklātā konkursa norises laiku nodrošināsim atklātā konkursa nolikuma 6.punktā 

noteikto dokumentu spēkā esamību un/vai to pārreģistrāciju. 

3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez 

nodokļu (t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas. 

4. ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 

5. nepastāv  interešu konflikts vai citi tādi apstākļi, kas mums dod jebkādas priekšrocības šajā 

iepirkuma procedūrā. 

 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _______ caurauklotām lapām. 

Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:  (Vārds, uzvārds) 

 

2016. gada ___. __________ 

(Paraksts) z.v. 

 
* Pretendenta pieteikuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie 

attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Pretendenta pieteikums (veidne)”. 

http://www.rpnc.lv/


2. pielikums „Tehniskā specifikācija” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA* 

 

1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde Pasūtītāja vajadzībām sekojošā sortimentā 

un daudzumā: 

 

Iepirkuma daļas Nr. Degvielas 

veids 

Degvielas 

Patēriņš mēnesī 

(litros) 

Degvielas patēriņš 

(litros) līguma 

darbības laikā (24 

kalendāros mēnešos) 

1. Degvielas iegāde Centra 

struktūrvienību Rīgā, Tvaika 

ielā 2, Aptiekas ielā 7/9, 

Veldres ielā 1a, Ļermontova 

ielā 1, Ļermontova ielā 1a, 

Tempļa ielā 9, Laktas ielā 6 

vajadzībām 

 

Ai95 

Ai98 

Dīzeļdegviela 

 

585 

315 

750 

 

14040 

7560 

18000 

2. Degvielas iegāde Centra 

struktūrvienības 

„Vecpiebalga” vajadzībām 

 

Ai95 

Dīzeļdegviela 

 

40 

550 

 

960 

13200 

   

[...] 

 
* Tehniskā specifikācija ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās 

iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Tehniskā specifikācija”. 

 

 

http://www.rpnc.lv/


3. pielikums „Tehniskais piedāvājums (veidne)” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01) 

 

            

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMS (VEIDNE)* 

 

1. Iepirkuma 1. daļas tehniskais piedāvājums 

 

1.1. DUS atrašanās vieta Rīgā, ne tālāk par 2 kilometriem no Tvaika ielas 2: 

 

Nr. 1. DUS adrese Attālums no Tvaika ielas 2, Rīgā 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

[...] 

 

 
* Tehniskā piedāvājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie 

attiecīgās iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Tehniskais piedāvājums (veidne)”. 

http://www.rpnc.lv/


4. pielikums „Finanšu piedāvājums (veidne)” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01)                 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VEIDNE)* 
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Kopējā summa ar atlaidi bez PVN  

PVN  

Kopējā summa ar atlaidi ar PVN  

 

 

 

 

Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:  (Vārds, uzvārds) 

 

2016. gada ___. __________ 

(Paraksts) z.v. 

 
 

* Finanšu piedāvājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās 

iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Finanšu piedāvājums (veidne)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rpnc.lv/
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5. pielikums „Līguma projekts” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Degvielas piegāde  

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/01)                 
 

LĪGUMA PROJEKTS* 

 

                 

 

DEGVIELAS IEGĀDES LĪGUMS Nr._________________  

 

Rīgā                                                                                                         2016.gada ___._______ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes 

priekšsēdētāja J. Buģina, valdes locekļa I. Rezeberga un valdes locekles I. Starkovas  personā, 

kuri rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un 

  

__________________, vienotais reģistrācijas Nr. __________, turpmāk tekstā 

PĀRDEVĒJS, kura vārdā pamatojoties uz statūtiem rīkojas _____________, un no otras 

puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz cenu aptaujas “Degvielas iegāde VSIA „Rīgas 

Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” (identifikācijas Nr. RPNC/2016/01) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS pērk degvielu (turpmāk tekstā PRECE) atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), kas tiek pievienots šim Līgumam un ir 

neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 

 

1.2. PRECES daudzums, kas ir noteikts šī Līguma 1. pielikumā, šī Līguma darbības laikā var 

mainīties līdz 15% no Līguma 1. pielikumā noradītā kopējā daudzuma katrā iepirkumu daļā. 

 

[...] 

 
* Līguma projekts ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma 

priekšmeta aktivitātes: datne „Līguma projekts”. 

 

http://www.rpnc.lv/

