APSTIPRINU:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
__________________/S. Drozdovska/
Iepirkuma procedūras
Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2
NOLIKUMS
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.
1. Iepirkuma līguma priekšmeta apraksts
1.1. Līguma priekšmets ir degvielas iegāde ar kartēm SIA „Bauskas slimnīca”
vajadzībām saskaņā ar 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām
un līguma projekta nosacījumiem.
CPV kods: 09130000-9.
1.2. Līguma izpildes vieta: degvielas iegāde piegādātāja degvielas uzpildes stacijā.
2. Piedāvājuma izvēles kritēriji
Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst nolikumā
dotajām tehniskajām specifikācijām.
3. Līguma izpildes termiņš (darbības laiks):
Līguma darbības laiks – 30 (trīsdesmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas vai
līdz līguma saistību pilnīgai izpildei;
4. Ziņas par pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersona
3.1. Pasūtītājs:
• SIA „Bauskas slimnīca”
• Nod. maks. reģistrācijas Nr. LV 43603017682
• Juridiskā adrese: Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
• Tālrunis: 63924696
• Fakss: 63923437
• E-pasts: b_gram@apollo.lv
• Bankas rekvizīti: LV54UNLA0029700142810, A/S SEB BANKA, UNLALV2X
3.2. Kontaktpersona: Finanšu – uzskaites daļas vadītāj, iepirkuma komisijas
priekšsēdētāja Sandra Drozdovska (par organizatoriskiem jautājumiem), tālr.
63924696, fakss 63923437, e-pasts: b_gram@apollo.lv.

5. Piedāvājuma noformēšanas prasības
5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā vai pretendenta parakstītā (uz
aploksnes salīmējuma vietas) aploksnē, uz kuras jānorāda:
• pasūtītāja nosaukums un adrese;
• pretendenta nosaukums, Reģ. Nr., tā juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa un faksa
numurs;
• atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Degvielas iegāde SIA „Bauskas
slimnīca” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs BS 2013/2. Neatvērt līdz
22.04.2013. pulksten 1000.
5.2.

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem ar
tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, skaidri
salasāmiem, bez labojumiem, un ievietotiem aploksnē.

5.3.

Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs
nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu (parakstītāja amats, vārds, uzvārds, paraksts) un zīmogu apliecina
pretendents.

5.4.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

5.5.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt Pretendenta likumiskā pārstāvja vai tā
pilnvarotās personas parakstītiem. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta
pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno LR normatīviem aktiem atbilstoši
noformēta pilnvara.
5.6. Piedāvājumā pievienotajām dokumentu kopijām jābūt skaidri salasāmām un
apliecinātām atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” t.i., katra iesniegtā
dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt:
5.6.1.
ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem „KOPIJA PAREIZA”;
5.6.2.
kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot
organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā
atšifrējumam;
5.6.3.
apliecinājuma vietas nosaukumam;
5.6.4.
apliecinājuma datumam;
5.6.5.
zīmoga nospiedumam.
5.7. Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu atbilstoši iepirkuma
tehniskajai specifikācijai.
5.8. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām un tam
pievienotajām piedāvājuma formām.
5.9. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu
grozīt.
5.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma Instrukcijā
pretendentiem ietvertos nosacījumus.
6. Cita informācija
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par
iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu
sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu
laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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7.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 22. aprīlim.
plkst. 10.00 personīgi vai ar kurjera starpniecību SIA „Bauskas slimnīca” personāla
administratorei Brigitai Maskaļunei, Bauskas novada, Bauskā, Dārza ielā 7/1
(poliklīnika), 3.stāvā, darbdienās no plkst. 900 līdz plkst. 16.00 ar pusdienlaiku no
pulksten 1200 līdz 1300, 22.04.2013. no plkst. 830 līdz plkst. 10.00 parakstoties par
piedāvājuma iesniegšanu Iepirkumu reģistrācijas žurnālā.
Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu
piedāvājumi, kas saņemti līdz norādītajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc
minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.
8. Piedāvājuma derīguma termiņš.
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 60
(sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,
vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
9. Prasības pretendentam
9.1. Pretendentam ir jāatbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām, jābūt reģistrētam,
licencētam vai sertificētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tā visa
apliecināšanai pretendentam jāiesniedz 9.2.punktā minētie dokumenti.
9.2. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti un informācija:
9.2.1. pieteikums atbilstoši Instrukcijai pretendentiem pievienotai piedāvājuma formai
(2.pielikums);
9.2.2. Pretendenta apliecinājumu, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
• pasludināts tā maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas būs likvidēts;
• pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādi, kas kopumā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
9.2.3. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta
visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv
personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
9.2.4. Pretendentam jāiesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija;
9.2.5. Speciālā atļauja (licence), kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar
degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā (kopija);
9.2.6. Atbilstības sertifikāti, kas apliecina pārdodamās degvielas atbilstību Latvijas
Valsts standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (kopija).
9.2.7. tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)
noteiktajām prasībām.
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9.2.8. finanšu piedāvājums saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem 3.pielikumā pievienoto
finanšu piedāvājuma paraugu. Piedāvājumā norāda preču katras pozīcijas cenu un
kopējo cenu. Piedāvājuma cenās ir jāietver nodokļi, nodevas, ar preces piegādi
saistītās un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. Finanšu
piedāvājumā cenu norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda
līguma summu, ieskaitot PVN, kā arī piedāvāto atlaidi.
Finanšu piedāvājumā kā salīdzinošā cena ir noteikta 2013.gada 18. aprīļa
degvielas AI – 95E un DD – Super mazumtirdzniecības cena. Finanšu piedāvājumam
jāpievieno kases čeki vai (čeku kopijas) – trīs no katra, kas apliecina 2013.gada 18.
aprīlī degvielas AI – 95E un DD – Super mazumtirdzniecības cenu.
9.2.9. Pretendenta DUS saraksts, norādot katras DUS atrašanās vietu.
9.3. Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:
• izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas
apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas
neatrodas likvidācijas stadijā (Uzņēmumu Reģistra izziņa)
• izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas
apliecina ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (VID izziņa).
9.4. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē 9.2.2. punktā minētos apstākļus.
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Iepirkuma komisija:
10.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijas pretendentiem 5.
nodaļā „Piedāvājuma noformējuma prasības” norādītajām prasībām. Neatbilstošie
piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
10.2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību Instrukcijas pretendentiem 9. nodaļas 9.2.punktā
norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks
vērtēti.
10.3. Pārbaudīs pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai,
t.i., pārbaudīs vai ir iesniegta visa tehniskajā specifikācijā pieprasītā informācija un
dokumentācija, kā arī vai tehniskajā piedāvājumā iesniegtā informācija atbilst
visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti
tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
Neatbilstoši piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
10.4. Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību Instrukcijas pretendentiem 9.nodaļas
9.2.8.punkta prasībām un tās 3.pielikumā pievienotajam finanšu piedāvājuma
paraugam, vai tas nepārsniedz Pasūtītāja rīcībā esošo finansējumu, vai tajā nav
pieļautas aritmētiskās kļūdas un vai tas nav nepamatoti lēts.
10.5. No pasūtītāja prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko cenu, saskaņā ar iepriekš izvirzītajām prasībām.
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11. Iepirkuma līguma slēgšana
11.1. Iepirkuma līgums tiks slēgts budžeta līdzekļu apmērā. Plānotais degvielas apjoms
var tikt samazināts, ja tas pārsniegs plānotos budžeta līdzekļus. Pasūtītājam ir tiesības
samazināt vai palielināt plānoto degvielas apjomu atbilstoši piešķirtā finansējuma
apjomam, bet nepārsniedzot trīsdesmit kalendārajos mēnešos kopējo iepirkuma
summu 19 999 Lati. Līguma izpildes termiņš var būt samazināts pie nosacījuma, ja
Valstī būtiski pieaug degvielas cenas vai objektīvu iemeslu dēļ palielinās izlietotās
degvielas daudzums (piemēram, reformas medicīnas nozarē)
11.2. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots šim nolikumam kā 4.pielikums, un
pretendentam tas ir ņemams vērā pie piedāvājuma sagatavošanas, bet tā noteikumi
tiks precizēti atbilstoši uzvarējušā pretendenta iesniegtajam piedāvājumam, ciktāl tie
nav pretrunā ar normatīvajos aktos un šajā Instrukcijā paredzētajiem noteikumiem.
12. Iepirkuma komisijas tiesības:
Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai,
kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro
dokumentos ietverto informāciju, kas iesniegta iepirkumam.
13. Iepirkuma komisijas pieņemtā lēmuma paziņošana
13.1. Trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs pretendentu par
iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pretendentam pa e- pastu
vai faksu.
13.2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, pretendentam ne vēlāk, kā vienpadsmitajā darbdienā pēc informācijas
saņemšanas (datums kurā pa e-pastu vai faksu tiks nosūtīta informācija par lēmuma
pieņemšanu) jāiesniedz izziņas, kas noteiktas 9.3. punktā.
Ja izziņas netiks iesniegtas, vai tā neatbildīs noteiktajām Likuma normām, tad pretendents
tiks noraidīts.
11.3. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicēs
informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un
Pasūtītāja mājas lapā internetā.
Pielikumā: 1. Pielikums. Tehniskā specifikācija.
2. Pielikums. Pieteikums iepirkuma procedūrai.
3. Pielikums. Finanšu piedāvājums.
4. Pielikums. Līguma projekts.
NOLIKUMS apstiprināts 2013.gada 09. aprīlī iepirkuma komisijas sēdē, protokols
Nr.1.
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1.pielikums NOLIKUMAM
„Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”,
iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam „Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2
1. Pasūtītājam nepieciešamais degvielas veids un apjoms gadam:
Nr.p.k.
1.
2.

Degvielas veids

AI - 95E markas benzīns
Dīzeļdegviela – Super
(ievērojot sezonalitāti)
* pasūtītājs visu apjomu var neizņemt.

Aptuvenais
apjoms 12 mēnešos (litri)*
500
9100

2. Pretendentam (Piegādātājam) jānodrošina degvielas iegāde Pretendenta norādītajās
degvielas uzpildes stacijās 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.
3. Vismaz 1 (vienai) degvielas uzpildes stacijai jāatrodas Bauskas pilsētas teritorijā.
4. Jābūt iespējai iegādāties degvielu citās pilsētās (norādīt DUS sarakstu).
5. Iespēja iegādāties degvielu ar kartēm visu diennakti.
6. Norēķinu veids – priekšapmaksa par degvielas piegādi pēc Piegādātāja piestādīta
rēķina ar avansa summu, kas nepārsniedz 300 Ls katrai Pasūtītāja kartei.
7. Mainoties degvielas cenai degvielas uzpildes stacijās, piedāvātai atlaidei ir jābūt
nemainīgai, vai izdevīgākai Pasūtītājam.
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2.pielikums NOLIKUMAM
„Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”,
iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2

_______________________________________________________________________
(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas)
Iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”,
iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2, komisijai
<Pilsēta>, 2013.gada ____. ________________
Nr. _________
PIETEIKUMS
<Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas Nr.>, juridiskā adrese <adrese> , LV- ___,
faktiskā (pasta) adrese <adrese>, LV-_____ piedāvājam veikt degvielas iegādi degvielas
uzpildes stacijās Bauskā un Latvijā atbilstoši iepirkumam ar identifikācijas Nr. BS 2013/2,
tehniskās specifikācijas prasībām.
Apstiprinām, ka;
1) piekrītam piedalīties iepirkumā;
2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma tehniskajā
specifikācijā norādītās prasības;
3) šis piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas skaitot no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4) apņemas ievērot visas nolikuma prasības;
5) apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī
līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
6) apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendenta pārstāvja paraksts1: ____________________________
Pretendenta juridiskā un biroja adrese: _______________________
Pretendenta tālruņa numurs:

______________________________

Pretendenta faksa numurs: ______________________________
Pretendenta e-pasts:

______________________________

Pretendenta bankas rekvizīti __________________________________________
Pretendenta kontaktpersona: amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: _____________
_______________________________________________________________________
Z.v.

1

Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu , vai viņa pilnvarotai personai (šādā
gadījumā obligate jāpievieno pilnvara)
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3.pielikums NOLIKUMAM
„Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”,
iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2
_______________________________________________________________________
(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas)
Iepirkuma „Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca”
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2, komisijai
<Pilsēta>, 2013.gada ____. ________________

Nr. _________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Degvielas
marka
AI – 95E
DD – Super

Aptuvenais
apjoms
12 mēnešos
(litros)
500
9100

1 litra
cena, LVL
bez PVN

Piedāvātā
atlaide par 1
litru, LVL
bez PVN *

Summa par visu
apjomu ar atlaidi,
LVL bez PVN

KOPĀ BEZ
PVN:
PVN:
KOPĀ AR
PVN:
* Mainoties degvielas cenai uzpildes stacijās, piedāvātā atlaide paliek nemainīga, vai
izdevīgākai Pasūtītājam.
Ar šo finansiālo
piedāvājumu_______________________________________________________
_____
(sabiedrība)
reģ.Nr.___________________________________________________________
_____,
Adrese_________________________________________________________________
sniedz savu piedāvājumu iepirkuma procedūrā “Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca”
vajadzībām”, Nr. BS 2013/2.
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN:______ LVL (______________________________)
vārdiem
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN:_______ LVL (______________________________)
Vārdiem
Amata nosaukums
Z.v.

paraksts

Paraksta atšifrējums
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4.pielikums NOLIKUMAM
„Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām”,
iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2013/2

Līguma projekts par degvielas piegādi Nr. _________
Bauskā
“___.”_____________

2013.gada

SIA “Bauskas slimnīca”, turpmāk – Pircējs, tās valdes locekļa Uģa Zeltiņa
personā,
kurš
rīkojas
uz
Statūtu
pamata,
no
vienas
puses,
un
_____________________________________________(turpmāk tekstā – Pārdevējs), tās
_____________________________________________personā, no otras puses, abi kopā
turpmāk Puses, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar
iepirkuma procedūru „Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” (Nr.BS
2013/2), noslēdza Līgumu:
I Līguma priekšmets
1. Piegādātājs pārdod Pasūtītājam degvielu, turpmāk tekstā Prece, saskaņā ar iepirkuma
„Degvielas iegāde SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām” (Nr. BS 2013/2), nolikuma
noteikumiem un Piegādātāja piedāvājumu minētajam iepirkumam.
2. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājs var iegādāties degvielu Piegādātāja degvielas
uzpildes stacijās, turpmāk tekstā - DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī,
izmantojot degvielas debetkartes (turpmāk tekstā – kartes).
II Līguma izpildes kārtība
1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas,
rakstiskā veidā paziņo Piegādātājam nepieciešamo karšu skaitu. Šā Līguma punkta izpildē
Pasūtītāju pilnvarots pārstāvēt – Uldis Rutkovskis, tālr. 26409922, no Piegādātāja puses ______________________________________________.
2. Puses parakstot Līgumu vienojas par degvielas karšu lietošanu, kartes konta atvēršanu
un nosaka limitus un ierobežojumus karšu lietošanai.
3. Karšu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties.
4. Piegādātājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc karšu skaita saņemšanas izsniedz
Pasūtītāja pārstāvim kartes un karšu lietošanas noteikumus.
5. Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju par izmaiņām karšu lietošanas noteikumos ne
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās.
6. Piegādātājs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz
Pasūtītājam pārskatu par iepriekšējā mēnesī Pasūtītāja iegādāto degvielu (cenas, degvielas
veidu, litrus);

9

III Līgumcena un norēķinu kārtība
1. Līguma kopējā summa ir __________(______________________________________
________________________) bez PVN, turpmāk tekstā Līgumcena. PVN tiks aprēķināts
atbilstoši uz rēķina izrakstīšanas brīdi spēkā esošiem tiesību aktiem.
2. Piegādātājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs mainīt Preces cenu, ja izmainās Latvijas
Republikas noteiktās akcīzes nodokļa likmes vai naftas cena pasaules tirgū, vai izmainās
citi būtiski faktori, kas ietekmē Preces cenu.
3. Maksu par iegādāto degvielu nosaka atbilstoši DUS publiski noteiktajai cenai degvielas
saņemšanas brīdī, ievērojot atlaidi.
4. Atlaides lielums šī Līguma ietvaros sastāda: benzīnam _____________(bez PVN),
dīzeļdegvielai ____________ (bez PVN).
5. Iepirkuma priekšmeta apjoms var tikt mainīts, jo degviela tiek iegādāta pēc faktiskās
nepieciešamības.
6. Pircējs Pārdevēja izrakstītā priekšapmaksas rēķina apmaksu veic 5 (piecu) dienu laikā
no rēķina saņemšanas brīža. Ja rēķins tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē, par rēķina
saņemšanas brīdi tiek uzskatītas vēstules izsūtīšanas datums.
8. Samaksa uzskatāma par izpildītu, ja naudas summa ir ienākusi Pārdevēja rēķinā, ko
apliecina Pārdevēja bankas konta izraksts.
IV Pienākumi un atbildība
1. Pircējs apņemas:
1.1. ievērot šī līguma noteikumus;
1.2. laicīgi veikt samaksu.
2. Pārdevējs apņemas:
2.1. ievērot šī līguma noteikumus;
2.2. veikt pasūtījuma izpildi līgumā paredzētajā termiņā.
3. Katra Puse ir atbildīga par līguma neizpildīšanu vai par to, ka līgums nav izpildīts
pienācīgi tās vainas dēļ saskaņā ar Latvijas likumdošanu.
V Nepārvaramā vara
1. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar līgumu netiks uzskatīta par šī
līguma laušanu vai saistību neizpildīšanu, ja Puses nespēja iziet no Nepārvaramas varas
notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums
• ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo
uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī līguma
noteikumus,
• ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.
2. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums,
ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību
Nepārvaramas varas ietekmē.
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VI Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā no 2013.gada 1.maija līdz 2015.gada 31. oktobrim vai līdz puses ir
izpildījušas līguma saistības un veikušas visus savstarpējos norēķinus.
VII Līguma laušana
Ja viena Puse nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, otra Puse ir tiesīga vienpusējā kārtā
lauzt līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
VIII Strīdus izskatīšanas kārtība
1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes gaitā, Puses cenšas
risināt savstarpējās pārrunās.
2. Ja vienošanās nav panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm
saņēmusi otras Puses pieprasījumu draudzīgam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga
vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
IX Citi noteikumi
1. Līgums var tikt papildināts, grozīts tikai pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
izmaiņas vai papildinājumi līguma noteikumos tiek noformēti kā papildvienošanās pie
līguma un pēc tās parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
2. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros, kuri ir ar vienādu juridisku
spēku – pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm, kas paraksta līgumu.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

SIA “Bauskas slimnīca”
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads LV-3901
PVN reģ. Nr .LV43603017682
A/S „SEB BANKA”
Kods: UNLALV2X
konts LV54UNLA0029700142810
Telefons 63924696, fakss 63923437
________________________
U.Zeltiņš

_________________________
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