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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.RBP_2012/1
CPV galvenais kods: 09100000-0
Papildus kodi: 09134220-5; 09132100-4
1.2. Ziņas par pasūtītāju
Pasūtītājs
Juridiskā adrese
Atrašanās vieta
PVN reģistrācijas numurs
Bankas nosaukums
Norēķinu konti
Bankas kods
Pasūtītāja kontakti

Kontaktpersona

Rīgas brīvostas pārvalde
Saivas iela 40, Rīga, LV-1030
Kalpaka bulvārī 12, Rīga, LV-1010
LV90000512408
AS ”SEB Banka”
LV31UNLA0002007469955(LVL konts)
LV93UNLA0050007873152(EUR konts)
UNLALV2X.
e-pasta adrese: info@rop.lv
telefons: +(371) 67030800
fakss: +(371) 67030852
Ints Jurjāns, Kuģošanas departamenta Iepirkumu daļas
vadītājs, e-pasta adrese: ints.jurjans@rop.lv

Atklātu konkursu rīko ar Rīgas brīvostas pārvaldes 2011.gada 19.decembra rīkojumu Nr.379
izveidota iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija), pamatojoties uz 2010.gada 4.septembrī
spēkā stājušos likumu „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršanas vieta,
laiks un kārtība
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2012.gada 02.marta, plkst. 11:00
personīgi Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, 302.kabinetā, vai nosūtot pa pastu uz adresi:
Rīgas brīvostas pārvalde,
Kalpaka bulvārī 12, Rīga, LV-1010.
1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc iepirkuma nolikuma
(turpmāk - Nolikums) 1.3.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek
izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 1.3.1.punktā noteiktajā adresē līdz
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.3.3.Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
1.3.4.Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam.
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1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas
beigām, t.i., 2012.gada 02.martā plkst. 11:00 Komisijas rīkotajā sanāksmē.

termiņa

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar
noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt pretendentam
piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma
termiņu, tad pretendents par to rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.5.Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai
1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē 3 (trīs) eksemplāros – 1 (viens)
oriģināleksemplārs un 2 (divas) kopijas. Gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības
pretendenta iesniegtajā piedāvājuma oriģināleksemplārā un tā kopijās, noteicošais būs
piedāvājuma oriģināleksemplārs.
1.5.2. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:
1.5.2.1.Piedāvājums atklātam konkursam "Degvielas iegāde autotransportam un mazizmēra
kuģošanas līdzekļiem, autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde un
servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās, norēķinoties ar kredītkartēm"
(iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2012/1).
1.5.2.2.Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese)
un tālruņa numurs.
1.5.2.3.Rīgas brīvostas pārvalde, Kalpaka bulvārī 12, Rīga, LV-1010, Latvija.
1.5.2.4.Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.
1.5.2.5.”Piedāvājuma oriģināleksemplārs” vai „piedāvājuma kopija Nr.__”.
1.5.3. Piedāvājuma noformējums:
1.5.3.1.Visiem iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā
tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām,
un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
1.5.3.2.Uz titullapas ir jābūt norādēm:
1.5.3.2.1.Piedāvājums atklātam konkursam "Degvielas iegāde autotransportam un
mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas
materiālu iegāde un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās,
norēķinoties ar kredītkartēm" (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2012/1).
1.5.3.2.2.Pretendenta nosaukums, juridiskā un atrašanās vietas adrese, reģistrācijas
numurs, tālruņa numurs (-i) un faksa numurs (-i).
1.5.3.2.3.Datums.
1.5.4. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
1.5.4.1.Pretendenta atlases dokumenti - dokumenti vai to kopijas, kas minēti Nolikuma
3.punktā.
1.5.4.2.Parakstīti piedāvājuma dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši Nolikumā ietvertajām
prasībām.
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1.5.5.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta
apliecinātai atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
1.5.6.Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti
svešvalodā, kopā ar pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Tulkojumam jābūt
pretendenta apliecinātam atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Gadījumā, ja
dokumenta tulkojums ar atbilstošu apliecinājumu nav iesniegts, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka
attiecīgais dokuments nav iesniegts.
1.5.7.Visos piedāvājuma dokumentos pretendenta nosaukumam ir jābūt juridiski pareizam atbilstoši reģistrācijas apliecībā minētajam. Pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka
dokuments, kurā norādīts nepareizs (neprecīzs) pretendenta nosaukums, nav iesniegts.
1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām,
netiek atdoti atpakaļ pretendentam.
1.6.Cita informācija
1.6.1.Nolikums, informācija par Komisijas veiktajiem grozījumiem Nolikumā, kā arī
informācija par ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem Komisijai un Komisijas
sniegtās atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem par Nolikumu ir brīvi elektroniski pieejamas
Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā www.rop.lv, kā arī ieinteresētais piegādātājs līdz
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var saņemt personīgi Nolikuma apliecinātu kopiju
bez maksas Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, 302.kabinetā.
1.6.2.Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, piegādātājs sedz no saviem
līdzekļiem.
2.INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms
2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir:
2.1.1.1.Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās (turpmāk arī - DUS), norēķinoties ar
kredītkartēm autotransportam, tai skaitā, traktortehnikai un agregātiem, kā arī
autotransporta mazgāšana, autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu
iegāde.
2.1.1.2.Degvielas iegāde DUS, norēķinoties ar kredītkartēm, peldošiem transporta
līdzekļiem (DUS Daugavas akvatorijā).
2.1.2.Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par katru Nolikuma 2.1.1.punktā norādīto
iepirkuma daļu atsevišķi, vai par abām daļām.
2.1.3.Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
2.2.Tehniskās specifikācijas
Piedāvājums sagatavojams saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija”.
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2.3.Līguma izpildes laiks un vieta
Preču piegādes līgums tiek slēgts uz 1 (vienu) gadu. ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl
uz 2 (diviem) gadiem. Līguma izpildes vieta tiek noteikta saskaņā ar Nolikuma pielikumā
Nr.1. „Tehniskā specifikācija” noteikto teritoriju, kas atkarīga no Nolikuma 2.1.1.punktā
norādītās iepirkuma daļas.
3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS UN DOKUMENTI
3.1.Prasības pretendenta kvalifikācijai iepirkumā
3.1.1. Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība,
personālsabiedrība vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa). Ja par iepirkuma
uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas likumā paredzētajā
kārtībā.
3.1.2.Pasūtītājs noraida pretendentu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.2.1.Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
3.1.2.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.1.2.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
3.1.2.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3.
punktā minētie nosacījumi.
3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
3.2.1.Pretendentam ir atbilstošas licences naftas produktu mazumtirdzniecības veikšanai.
3.2.2.Pretendentam ir nepieciešamie resursi līguma izpildei.
3.2.3.Pretendentam ir attīstīts DUS tīkls Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā,
saskaņā ar Nolikuma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” prasīto.
3.3.Pretendenta atlases dokumenti
3.3.1.Pieteikuma vēstule, atbilstoši Nolikumā noteiktajai formai (Nolikuma pielikums Nr.3),
kuru parakstījusi pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona.
3.3.2.Pretendenta apliecināta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija.
3.3.3.Pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši
juridiskās personas darbību reglamentējošiem dokumentiem.
3.3.4.Pretendenta apliecināta, spēkā esošas, atbilstoši MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.662
„Akcīzes preču aprites kārtība” izsniegtas speciālās atļaujas (licences) naftas produktu
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mazumtirdzniecībai kopija.
3.3.5.Pretendentam, kurš tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju 5 (piecu) darba dienu laikā no
attiecīgā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam:
3.3.5.1.Latvijā reģistrētai kapitālsabiedrībai – Valsts ieņēmuma dienesta izziņa, ka
pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu
Latvijā (laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim
nedrīkst būt lielāks par 30 (trīsdesmit) dienām). Ja norādītajā termiņā minētā izziņa netiks
iesniegta, vai saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem tiks konstatēts, ka pretendentam ir
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, Pasūtītājam ir tiesības neslēgt
līgumu ar pretendentu un pārskatīt konkursa rezultātus.
3.3.5.2.Ārvalstīs reģistrētam pretendentam – attiecīgās valsts, kurā ir reģistrējies kā
nodokļu maksātājs, nodokļu administrācijas apliecinājums vai izziņa par nodokļu parādu
neesamību (laika periods no apliecinājuma vai izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim nedrīkst būt lielāks par 30 (trīsdesmit) dienām). Ja norādītajā termiņā
minētais apliecinājums netiks iesniegts, vai saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem tiks
konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi,
pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu ar pretendentu un pārskatīt konkursa rezultātus.
3.3.5.3.Valsts darba inspekcijas izziņa, ka pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā vai divu vai vairāku personu
nodarbināšanā bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
3.3.5.4. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas
izziņa, ka pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas
kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta
atkārtoti gada laikā vai divu vai vairāku personu nodarbināšanā bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas.
3.4.Tehniskā piedāvājuma dokumenti
3.4.1.Pretendenta apliecinātas, atbilstoši MK 26.09.2000. noteikumiem Nr.332 „Noteikumi
par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” izsniegto Degvielas kvalitātes
sertifikātu kopijas.
3.4.2.Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.1. „Tehniskā
specifikācija”.
3.5.Finanšu piedāvājuma dokumenti
3.5.1.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.2. „Finanšu
piedāvājums”.
3.5.2.Informācija par katras dienas degvielas cenām finanšu piedāvājumā noteiktajam
degvielas veidam 30 (trīsdesmit) dienas pirms iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā un šīs cenas apliecinošs dokuments (apliecināta elektroniskās
kases sistēmas izdrukas (EKA čeka) kopija).
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4.PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
4.1.Pasūtītajs par uzvarētāju atzīs to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst
Nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājuma cena, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu,
ir viszemākā.
4.2.Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā paredzētajām noformējuma, atlases vai
kvalifikācijas prasībām, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
5.IEPIRKUMA LĪGUMS
5.1.Iepirkuma līguma projekts pievienots Nolikuma pielikumā Nr.4.
6.NOLIKUMA PIELIKUMI:
Pielikums Nr.1. „Tehniskā specifikācija”.
Pielikums Nr.2. „Finanšu piedāvājums”.
Pielikums Nr.3. „Pieteikums dalībai iepirkumā”.
Pielikums Nr.4. „Iepirkuma līguma projekts”.
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1.pielikums atklāta konkursa nolikumam
„Degvielas iegāde autotransportam
un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem,
autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde
un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās,
norēķinoties ar kredītkartēm” Nr.RBP_2012/1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.Degviela sauszemes transporta līdzekļiem (vieglajam un smagajam autotransportam,
traktortehnikai un agregātiem) kā arī autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde un
pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās, norēķinoties ar kredītkartēm.
• Benzīns E – 95 (bezsvina) (vai ekvivalents) – līdz 87 000 litri gadā.
• Benzīns E – 98 (bezsvina) (vai ekvivalents) – līdz 10 000 litri gadā.
• Dīzeļdegviela – līdz 223 000 litri gadā.
1.1.Iepirkuma mērķis un prasības:
1.1.1. Rīgas brīvostas pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešams
iegādāties degvielu (95 bezsvina un 98 bezsvina (vai ekvivalentu) benzīnu un dīzeļdegvielu)
Rīgas brīvostas teritorijas (RĪGAS BRĪVOSTAS KARTE) tiešā tuvumā (smagā auto
transporta un traktortehnikas darbības nodrošināšanai) un Baltijas jūras piekrastes novados un
pilsētās (peldošo un krasta navigācijas tehnisko ierīču apkalpošana, bāku apsaimniekošana),
kā arī pirmās nepieciešamības auto ekspluatācijas materiālus un saņemt pakalpojumus
(automašīnu mazgāšana Rīgā).
1.1.2. Norēķinus par saņemto preci un pakalpojumiem nepieciešams veikt bezskaidras naudas
formā (70 kredītkartes uz Rīgas Brīvostas pārvaldes vārda).
1.2.Piedāvātajai degvielai un auto ekspluatācijas materiāliem jāatbilst Latvijas teritorijā spēkā
esošajiem kvalitātes standartiem, Latvijas Republikas nacionālā statusā adaptētiem Eiropas
standartiem, citu starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju prasībām, kā arī citu
tiesību aktu prasībām, tai skaitā:
1.2.1. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”.
1.2.2.Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.400 „Noteikumi par vides
aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām
cisternām”.
1.2.3.Latvijas standarta noteiktajām prasībām.
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1.3.Minimālās prasības preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai uzrādītas noteiktas šajā
tabulā:
Minimālās
Nr.
Parametrs
prasības
Iespēja iegādāties degvielu (95 bezsvina un 98 bezsvina (vai
Katru dienu 24
1. ekvivalents) benzīns un dīzeļdegviela), un autopiederumus
stundas diennaktī
degvielas uzpildes stacijās
Bezskaidras naudas norēķins ar pēcapmaksu izmantojot
2.
Jānodrošina
kredītkartes.
Degvielas kredītkaršu izgatavošana uz SPS vārda par saviem
3
Jānodrošina
līdzekļiem. 70 (gab.)
Degvielas atbilstība spēkā esošajos normatīvajos aktos
4
Jānodrošina
noteiktajām kvalitātes prasībām.
Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits un izvietojums:
Rīgas brīvostas teritorijas tiešā tuvumā – ne tālāk kā 1 (vienu)
kilometru no Rīgas brīvostas robežas (RĪGAS BRĪVOSTAS vismaz 3 DUS
KARTE)
Rucavas novads
Nīcas novads
Liepāja
vismaz 1 DUS
Grobiņas novads
Pāvilostas novads
Ventspils novads
vismaz 1 DUS
Ventspils
5 Baltijas jūras
Dundagas novads
piekrastes
Rojas novads
administratīvās
Talsu novads
vismaz 1 DUS
teritorijas
Engures novads
Jūrmala
Carnikavas novads
Ādažu novads
Saulkrastu novads
vismaz 1 DUS
Sējas novads
Limbažu novads
Salacgrīvas novads
Motora dzesēšanas
šķidrums, logu
mazgāšanas
Pirmās nepieciešamības auto ekspluatācijas materiāli un
6
līdzeklis
pakalpojumi
Automašīnas
mazgāšana (Rīgā)
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1.4.Pretendents apliecina piedāvājuma atbilstību iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai,
aizpildot šādu tabulu:
Pretendenta
Minimālās
Nr.
Parametrs
piedāvātās
prasības
iespējas
Iespēja iegādāties degvielu (95 bezsvina un 98
Katru dienu 24
1. bezsvina (vai ekvivalents) benzīns un dīzeļdegviela),
stundas diennaktī
un autopiederumus degvielas uzpildes stacijās
Bezskaidras naudas norēķins ar pēcapmaksu
2.
Jānodrošina
izmantojot kredītkartes.
3

Degvielas kredītkaršu izgatavošana uz SPS vārda
par saviem līdzekļiem. 70 (gab.)

Jānodrošina

4

Degvielas atbilstība spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

Jānodrošina

Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits un
izvietojums:
Rīgas brīvostas teritorijas tiešā tuvumā – ne tālā kā 1
(vienu) kilometru no Rīgas brīvostas robežas
(RĪGAS BRĪVOSTAS KARTE)
Rucavas novads
Nīcas novads
Liepāja
Grobiņas novads
Pāvilostas novads
Ventspils novads
Ventspils
5
Baltijas jūras
Dundagas novads
piekrastes
Rojas novads
administratīvās
Talsu novads
teritorijas
Engures novads
Jūrmala
Carnikavas novads
Ādažu novads
Saulkrastu novads
Sējas novads
Limbažu novads
Salacgrīvas novads
6

Pirmās nepieciešamības auto ekspluatācijas materiāli
un pakalpojumi

vismaz 3 DUS

vismaz 1 DUS

vismaz 1 DUS

vismaz 1 DUS

vismaz 1 DUS

Motora dzesēšanas
šķidrums, logu
mazgāšanas līdzeklis
Automašīnas
mazgāšana (Rīgā)

Ailē “Pretendenta piedāvātās iespējas” jānorāda konkrēts skaits (rādītājs) vai „Atbilst”
(“Neatbilst”), kā arī jāiesniedz saraksts ar piedāvājumā iekļauto DUS adresēm. Pretendents var
norādīt arī tādus parametrus, kas pārsniedz izvirzītās minimālās prasības.
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2. Degviela mazizmēra kuģošanas līdzekļiem uzpildes stacijās, norēķinoties ar
kredītkartēm.
• 2.1.Benzīns E – 95 (bezsvina) – līdz 14 000 litri gadā
• 2.2. Dīzeļdegviela – līdz 43 000 litri gadā
2.1.Iepirkuma mērķis un prasības:
2.1.1.Rīgas brīvostas pārvaldei nepieciešams īpašumā esošos mazizmēra kuģošanas
līdzekļus uzpildīt ar degvielu Daugavas akvatorijā Rīgas pilsētas robežās.
2.1.2.Norēķini par saņemto preci un pakalpojumiem tiek veikti bezskaidras naudas formā.
(10 (desmit) kredītkartes uz Rīgas brīvostas pārvaldes vārda).
2.2.Piedāvātajai degvielai un auto ekspluatācijas materiāliem jāatbilst Latvijas teritorijā
spēkā esošajiem kvalitātes standartiem Latvijas Republikas nacionālā statusā adaptētiem
Eiropas standartiem, citu starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju prasībām,
kā arī citu tiesību aktu prasībām, tai skaitā:
2.2.1. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”.
2.2.2. Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.400 „Noteikumi par vides
aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām
cisternām”.
2.2.3.Latvijas standarta noteiktajām prasībām.
2.3.Minimālās prasības preču piegādei uzrādītas šajā tabulā:
Nr.
Parametrs

Minimālās prasības

1.

Iespēja iegādāties degvielu (95 bezsvina (vai ekvivalents) Diennakts gaišajā laikā ~
benzīns un dīzeļdegviela), degvielas uzpildes stacijās.
no plkst. 9:00-18:00

2.

Bezskaidras naudas norēķins ar pēcapmaksu izmantojot
kredītkartes.

Jānodrošina

3

Degvielas kredītkaršu izgatavošana uz Rīgas Brīvostas
pārvaldes vārda par saviem līdzekļiem. 10 (gab.)

Jānodrošina

4

Degvielas atbilstība spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajām kvalitātes prasībām.

Jānodrošina

5

Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits un izvietojums:
Daugavas akvatorija Rīgas pilsētas robežās
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vismaz 1 DUS

2.4.Pretendents apliecina piedāvājuma atbilstību iepirkuma priekšmeta otrajai daļai, aizpildot
šādu tabulu:
Pretendenta
Nr.
Parametrs
Minimālās prasības
piedāvātās
iespējas
Iespēja iegādāties degvielu (95 bezsvina (vai Diennakts gaišajā
1. ekvivalents) benzīns un dīzeļdegviela), laikā ~ no plkst.
degvielas uzpildes stacijās.
9:00-18:00
Bezskaidras naudas norēķins ar pēcapmaksu
izmantojot kredītkartes.

Jānodrošina

Degvielas kredītkaršu izgatavošana uz Rīgas
3 Brīvostas pārvaldes vārda par saviem
līdzekļiem. 5 (gab.)

Jānodrošina

2.

Degvielas
atbilstība
spēkā
esošajos
4 normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes
prasībām.
Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits un
5 izvietojums:
Daugavas akvatorija Rīgas pilsētas robežās

Jānodrošina

vismaz 1 DUS

Ailē “Pretendenta piedāvātās iespējas” jānorāda konkrēts skaits (rādītājs) vai „Atbilst”
(“Neatbilst”), kā arī jāiesniedz saraksts ar piedāvājumā iekļauto DUS adresēm.
Pretendents var norādīt arī tādus parametrus, kas pārsniedz izvirzītās minimālās
prasības.
2.5.Pretendents pierāda piedāvājuma atbilstību tehniskajās specifikācijās izvirzītajām
prasībām, aizpildot tabulu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu, un, ja nepieciešams,
pievienojot tehniskajam piedāvājumam pašrocīgu piedāvātā iepirkuma priekšmeta aprakstu.
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2.pielikums atklāta konkursa nolikumam
„Degvielas iegāde autotransportam
un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem,
autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde
un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās,
norēķinoties ar kredītkartēm” Nr.RBP_2012/1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.Degviela sauszemes transporta līdzekļiem (vieglajam un smagajam autotransportam,
traktortehnikai un agregātiem) kā arī autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde un
pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās, norēķinoties ar kredītkartēm”.
Pretendentam atbilstoši tālāk norādītajai veidnei (to aizpildot un pievienojot iesniedzamajam
piedāvājumam), ir jānorāda šādi parametri:
Nr.
p.k
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Datums (aprē ķi nā i z mantotās de gvi e l as
ce nas 30 (trī sde smi t) di e nas pi rms
i e pi rkuma i z sl udi nāšanas Ie pi rkumu
uz raudz ī bas bi roja mājas l apā)

DUS adre se (Tuvākai s
DUS RBP
admi ni strāci jas ē kai
Kal paka bul vārī 12,
Rī gā)

Degvielas mazumtirzniecības
cena bez PVN LVL

ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris
piektdiena, 2011. gada 16. decembris
sestdiena, 2011. gada 17. decembris
svētdiena, 2011. gada 18. decembris
pirmdiena, 2011. gada 19. decembris
otrdiena, 2011. gada 20. decembris
trešdiena, 2011. gada 21. decembris
ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris
piektdiena, 2011. gada 23. decembris
sestdiena, 2011. gada 24. decembris
svētdiena, 2011. gada 25. decembris
pirmdiena, 2011. gada 26. decembris
otrdiena, 2011. gada 27. decembris
trešdiena, 2011. gada 28. decembris
ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris
piektdiena, 2011. gada 30. decembris
sestdiena, 2011. gada 31. decembris
svētdiena, 2012. gada 1. janvāris
pirmdiena, 2012. gada 2. janvāris
otrdiena, 2012. gada 3. janvāris
trešdiena, 2012. gada 4. janvāris
ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris
piektdiena, 2012. gada 6. janvāris
sestdiena, 2012. gada 7. janvāris
svētdiena, 2012. gada 8. janvāris
pirmdiena, 2012. gada 9. janvāris
otrdiena, 2012. gada 10. janvāris
trešdiena, 2012. gada 11. janvāris
ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris
piektdiena, 2012. gada 13. janvāris
Vidēja cena (bez PVN) degvielas markai

DD

95E

98E

-

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

-

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

-

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

-

Ls

-

Ls

-

Ls

-

Ls

Vidēja 1 litra cena degvielai Cvid= ( Cvid DD+Cvid 95E+Cvid 98E ):3
Piedāvātā cenu pastāvīgā atlaide A %(procentos) no mazumtirdzniecības cenas

Piedāvātā cena LVL (bez PVN) 1 litram degvielas Cpied
- Ls
Cpied= Cvid - Cvid X A
Cpied.= Cvid-Cvid x A
PVN 22% LVL
- Ls
Piedāvātā izvērtēšanas cena LVL (ar PVN) 1 litram degvielas
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-

Ls

Kur:
DD - dīzeļdegvielas viena litra mazumtirdzniecības cena LVL bez PVN;
95E - 95 bezsvina (vai ekvivalenta) benzīna viena litra mazumtirdzniecības cena LVL bez
PVN;
98E - 98 bezsvina (vai ekvivalenta) benzīna viena litra mazumtirdzniecības cena LVL bez
PVN;
Cvid- 95 bezsvina, 98 bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas viena litra vidējā
mazumtirdzniecības cena aprēķinā izmantoto dienu laikā;
A-Piedāvātā cenu pastāvīgā atlaide A % (procentos) no mazumtirdzniecības cenas;
Cpied- 95 bezsvina, 98 bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas viena litra vidējā
mazumtirdzniecības cena ar piedāvāto atlaidi bez PVN.
Pretendenta paraksts, tā atšifrējums:

z.v.
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2.„Degviela mazizmēra kuģošanas līdzekļiem uzpildes stacijās, norēķinoties ar kredītkartēm”.
Pretendentam atbilstoši tālāk norādītajai veidnei (to aizpildot un pievienojot iesniedzamajam
piedāvājumam), ir jānorāda šādi parametri:

Datums (aprēķinā izmantotās degvielas
cenas 30 (trīsdesmit) dienas pirms
iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DUS adrese (Daugavas
akvatorija Rīgas pilsētas
robežās)

Degvielas mazumtirdzniecības
cena bez PVN LVL
DD

95E

ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris
piektdiena, 2011. gada 16. decembris
sestdiena, 2011. gada 17. decembris
svētdiena, 2011. gada 18. decembris
pirmdiena, 2011. gada 19. decembris
otrdiena, 2011. gada 20. decembris
trešdiena, 2011. gada 21. decembris
ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris
piektdiena, 2011. gada 23. decembris
sestdiena, 2011. gada 24. decembris
svētdiena, 2011. gada 25. decembris
pirmdiena, 2011. gada 26. decembris
otrdiena, 2011. gada 27. decembris
trešdiena, 2011. gada 28. decembris
ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris
piektdiena, 2011. gada 30. decembris
sestdiena, 2011. gada 31. decembris
svētdiena, 2012. gada 1. janvāris
pirmdiena, 2012. gada 2. janvāris
otrdiena, 2012. gada 3. janvāris
trešdiena, 2012. gada 4. janvāris
ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris
piektdiena, 2012. gada 6. janvāris
sestdiena, 2012. gada 7. janvāris
svētdiena, 2012. gada 8. janvāris
pirmdiena, 2012. gada 9. janvāris
otrdiena, 2012. gada 10. janvāris
trešdiena, 2012. gada 11. janvāris
ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris
piektdiena, 2012. gada 13. janvāris

-

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

-

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Vidēja cena (bez PVN) degvielas markai

-

Ls

-

Ls

-

Ls

Vidēja 1 litra cena degvielai Cvid= ( Cvid DD+Cvid 95E):2
Piedāvātā cenu pastāvīgā atlaide A (procentos) no mazumtirdzniecības cenas %
Piedāvātā cena LVL (bez PVN) 1 litram degvielas Cpied Ls
Cpied.= Cvid-Cvid x A

Cpied= Cvid - Cvid X A
PVN 22% LVL Ls
-

Piedāvātā izvērtēšanas cena LVL (ar PVN) 1 litram degvielas
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-

-

Ls

Kur:
DD - dīzeļdegvielas viena litra mazumtirdzniecības cena LVL bez PVN;
95E - 95 bezsvina (vai ekvivalenta) benzīna viena litra mazumtirdzniecības cena
LVL bez PVN;
Cvid- 95 bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas viena litra vidējā mazumtirdzniecības
cena aprēķinā izmantoto dienu laikā;
A- Piedāvātā cenu pastāvīgā atlaide A % (procentos) no mazumtirdzniecības
cenas;
Cpied- 95 bezsvina, 98 bezsvina benzīna un dīzeļdegvielas viena litra vidējā
mazumtirdzniecības cena ar piedāvāto atlaidi bez PVN.
Pretendenta paraksts, tā atšifrējums:

z.v.
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3. pielikums atklāta konkursa nolikumam
„Degvielas iegāde autotransportam
un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem,
autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde
un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās,
norēķinoties ar kredītkartēm” Nr.RBP_2012/1
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Sabiedrība <............................>, reģistrācijas numurs <.................................>, nodokļu
maksātāja
reģistrācijas
kods
<.....................................>,
tās
<.............................................................> personā, kurš pārstāv sabiedrību, pamatojoties uz
<..................................>
iesniedz pieteikumu dalībai Rīgas brīvostas pārvaldes rīkotajā konkursā "Degvielas iegāde
autotransportam

un

mazizmēra

kuģošanas

līdzekļiem,

autopiederumu

un

autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde un servisa pakalpojumu saņemšana
degvielas uzpildes stacijās, norēķinoties ar kredītkartēm" (Iepirkuma identifikācijas Nr.
RBP_2012/1)
Ar pieteikuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:
1) iesniegtajā piedāvājumā norādītā informācija ir patiesa;
2) piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
3) ne piedāvājuma iesniedzējs, ne tā pārstāvības institūciju locekļi nav atzīti par
vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu
jomā un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

Vārds, uzvārds un amats

Paraksts

____________________________

_________________________

____________________________

Datums

____________________________

_________________________

____________________________
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4. pielikums atklāta konkursa nolikumam
„Degvielas iegāde autotransportam
un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem,
autopiederumu un autotransporta ekspluatācijas materiālu iegāde
un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās,
norēķinoties ar kredītkartēm” Nr.RBP_2012/1
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
Rīgā, 2012.gada ____.______________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „__________________”, reģ. Nr._____________,
kuras vārdā rīkojas _________________, turpmāk tekstā - Pārdevējs, no vienas puses,
un
RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE, reģ. Nr. LV90000512408, tās pārvaldnieka
Leonīda Loginova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Pārvaldes Nolikumu, turpmāk tekstā Pircējs, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts arī - Puse, vai abi kopā arī Puses,
pamatojoties uz Rīgas Brīvostas pārvaldes rīkotā atklāta konkursa „Degvielas iegāde
autotransportam un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, autopiederumu un autotransporta
ekspluatācijas materiālu iegāde un servisa pakalpojumu saņemšana degvielas uzpildes stacijās,
norēķinoties ar kredītkartēm”, Nr.RBP_2012/1, rezultātiem,
savstarpēji vienojoties noslēdz šāda satura pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu, preces un pakalpojumus, kas saistīti ar
transporta līdzekļu apkopi, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Puses vienojas, ka Pircējs pērk Preci, izmantojot kredītkartes, kas izgatavotas uz Pircēja
vārda.
Par derīgu uzskatāma tāda kredītkarte, kura atbilst Pārdevēja izdoto kredītkaršu
raksturlielumiem, un kuras tekošajā kontā, turpmāk tekstā „Konts”, atrodas tik liela
naudas summa (Pircējam piešķirtais kredīts), kas nepieciešama un pietiekama Pircēja
izvēlēto Preču apmaksai.
Puses vienojas, ka Pārdevējs Pircējam sniedz šādas atlaides no mazumtirdzniecības
cenas degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā esošajos DUSos pirkuma
veikšanas brīdī:

Nr.p.
k.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Cenu pastāvīgā atlaide %
(procentos) no
preces/pakalpojuma
mazumtirdzniecība cenas

Prece/pakalpojums
Degvielai par Iepirkuma priekšmeta I daļu - „Degvielas
iegāde degvielas uzpildes stacijās (turpmāk - DUS),
norēķinoties ar kredītkartēm autotransportam, tai skaitā,
traktortehnikai un agregātiem”
Degvielai par Iepirkuma priekšmeta II daļu - „Degvielas
iegāde DUS, norēķinoties ar kredītkartēm, peldošiem
transporta līdzekļiem (DUS Daugavas akvatorijā)”
Automašīnu mazgāšana
Satiksmes produkti
Eļļas
Auto piederumi
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_____ % (procenti)

_______% (procenti)
_____% (procenti)
_____% (procenti)
_____% (procenti)
_____% ( procenti)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2. Pušu tiesības un pienākumi
Pircējs, pasūtot Pārdevējam kredītkartes, apņemas iesniegt kredītkartes pieteikuma
vēstuli, norādot visu kredītkaršu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo
informāciju.
Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja rakstveida norādījumus, kas attiecas uz Karšu
izmantošanu.
Puses vienojas, ka Pārdevējs piešķir Pircējam kredītu tādā apmērā, kāds ir norādīts
kredītkartes pieteikuma vēstulē. Par Kredīta pārtērēšanu ir atbildīgs Pircējs.
Puses vienojas, ka Pircējs var iegādāties jebkuru Preci Pārdevēja DUS saskaņā ar
kredītkaršu pieteikumā norādīto kredītkartes kategoriju.
Puses vienojas, ka Pircējs var nodot kredītkartes trešo personu lietošanā, un Pircējs ir
materiāli atbildīgs par trešo personu izdevumiem visu Līguma darbības laiku.
Pārdevējs pamatojoties uz Pircēja aizpildīto kredītkartes pieteikuma vēstuli, apņemas
izgatavot un izsniegt Pircējam tā pasūtītās kredītkartes 10 (desmit) dienu laikā un
nepieciešamajā apjomā.
Līdz katra mēneša 5.datumam Pārdevējs iesniedz Pircējam kredītkartes Atskaiti par
līdzekļu kustību un Rēķinu par iepriekšējo kalendāro mēnesi, kurš jāapmaksā līdz
mēneša 15.datumam. Atskaite, Rēķins un cita informācija tiek izsūtīta pa pastu,
sūtīšanas izmaksas sedz Pārdevējs.
Jebkādas pretenzijas par varbūtējām kļūdām Atskaitē, Pārdevējam nosūtāmas rakstiskā
veidā, saskaņā ar Līgumā atrunāto informācijas sniegšanas kārtību, 60 (sešdesmit) dienu
laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Atskaiti.
Pamatojoties uz Pircēja rakstisko pretenziju, Pārdevējs veic Atskaites datu pārbaudi un
nosūta Pircējam izvērstu Konta izrakstu 10 (desmit) dienu laikā, pēc Pircēja pretenzijas
saņemšanas.

3. Preču kvalitāte
3.1. Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājrūpnīcas
izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un/ vai Latvijas Republikas standarta prasībām.
3.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar
Līgumā noteikto informācijas sniegšanas kārtību.
3.3. Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti neatzīst, jebkura no Pusēm
ir tiesīga, atzinuma sniegšanai par Preces kvalitāti, pieaicināt ekspertu. Ja pieaicinātais
eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Preces faktu, Pārdevējs sedz Pircēja
zaudējumus, kas radušies Pircējam sakarā ar nekvalitatīvu Preci, kā arī ar eksperta
darbību saistītos izdevumus.
4. Pušu atbildība
4.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu to
izpildi.
4.2. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi otrai Pusei zaudējumus, atlīdzina
tos saskaņā ar Pušu savstarpēju vienošanos.
5. Informācijas sniegšanas kārtība
5.1. Puses vienojas, ka visi paziņojumi, iebildumi un pieprasījumi, kas saistīti ar Līguma
izpildi, tai skaitā, informācija par kredītkartes pazaudēšanu vai prettiesisku nonākšanu
trešo personu īpašumā, jānoformē rakstiskā veidā un tie ir nosūtāmi uz Līgumā Pušu
norādītajām juridiskajām adresēm ierakstītās vēstulēs.
5.2. Nosūtītā ierakstītā vēstule, ja uz tās ir pareizi norādīta šajā Līgumā norādītā Puses
juridiskā adrese, tiek uzskatīta par saņemtu dienā, kad Puse ir parakstījusies uz iesniegtā
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dokumenta vai trešajā darba dienā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par
ierakstītas vēstules pieņemšanu.
5.3. Paziņojumu, iebildumu un pieprasījumu nosūtīšana ierakstītā vēstulē, ievērojot šajā
punktā paredzēto to nosūtīšanas kārtību un nosacījumus, juridisko seku ziņā ir
pielīdzināma Puses parakstam par attiecīgo dokumentu saņemšanu.
5.4. Līguma izpildei un operatīvai sadarbībai, Puses vienojas, ka savstarpējā komunikācija,
ja Līgumā nav noteikts savādāk, var notikt gan izmantojot pastu, gan izmantojot e-pastus
un norādītos kontakttālruņus.
5.5. Puses nozīmē sekojošas kontaktpersonas:
5.5.1. Pārdevēja kontaktpersona: ___________________,
e-pasts: ______________, tālr. Nr._____________.
5.5.2. Pircēja kontaktpersona: Rīgas Brīvostas pārvaldes autotransporta administrators Ernests
Vagels, e-pasts: ernests.vagels@rop.lv, tālr.Nr.:67030815, mob. tālr. 29255159.
6. Kredītkaršu un līguma termiņš
6.1. Līgums stājas spēkā ar 2012.gada ___.__________ un tas ir spēkā līdz 2013.gada
___.____________, ar tiesībām līgumu pagarināt uz diviem gadiem.
6.2. Gadījumā, ja Puses ar Līgumu uzņemtās saistības nepilda vai pilda nepienācīgi, Līgums
var tikt izbeigts pirms termiņa, cietušajai Pusei par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstveidā paziņojot otrai Pusei uz tās Līgumā norādīto juridisko adresi, saskaņā ar
Līgumā atrunāto informācijas sniegšanas kārtību.
6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pēc Līguma noslēgšanas jebkādu iemeslu dēļ, tai skaitā,
Pārdevēja maksātnespējas dēļ, nav spējīgs nodrošināt līguma izpildi atbilstoši Pircēja
vajadzībām, Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu ar Pārdevēju, rakstveidā paziņojot par to
Pārdevējam 1 (vienu) mēnesi iepriekš, saskaņā ar Līgumā atrunāto informācijas
sniegšanas kārtību.
6.4. Kredītkaršu derīguma termiņš ir vienlīdzīgs ar Līguma 6.1.punktā noteikto līguma
darbības termiņu.
6.5. Pircējam Līguma pārtraukšanas dienā ir jāatdod kredītkartes Pārdevējam.
7. Nepārvaramas varas apstākļi
7.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi posti vai nelaimes, kuras nav iespējams
paredzēt vai novērst. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri ir
ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime,
zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, kompetentu
valsts iestāžu aizliegumi un citi apstākļi, kas nav Pušu iespējamās kontroles robežās).
7.2. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 5 (piecu) darba dienu
laikā rakstveidā informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja
paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem.
7.3. Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz minēto apstākļu darbības
beigām, bet ne ilgāk kā līdz 1 (vienam) mēnesim.
7.4. Ja Līgums tiek lauzts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
8. Strīdu risināšanas kārtība
8.1. Puses no līguma saistībām izrietošos vai saistībā ar līgumu radušos strīdus izšķir,
savstarpēji vienojoties.
8.2. Ja strīdus nav iespējams izšķirt savstarpēji vienojoties vismaz 2 (divu) kalendāro mēnešu
laikā, strīdi izšķirami Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar Rīgas Starptautiskās
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šķīrējtiesas Reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, pēc prasītāja izvēles, rakstveida
procesā uz iesniegto dokumentu pamata, latviešu valodā.
9. Citi noteikumi
9.1. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos izdarāmas, Pārdevējam un Pircējam par to
rakstveidā vienojoties.
9.2. Līgums ir sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
9.3. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir to izlasījušas un piekrīt visiem tā
punktiem, ko apstiprina, to parakstot.
9.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi zināma
Līguma darbības laikā, izpildot Līgumā paredzētās saistības.
9.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
9.6. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Līguma noteikumos, Puses ievēro spēkā
esošos Latvijas Republikas tiesību aktus.
9.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divus) eksemplāros. Katra Puse saņem 1 (vienu)
Līguma eksemplāru. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti
Pārdevējs

Pircējs

Nosaukums:

Nosaukums:

Rīgas Brīvostas pārvalde

PVN maks. Nr:
Juridiskā adrese:
Administrācija
Banka:
Filiāle:
Kods:
Konts:
Tālrunis:
Fakss:

PVN maks. Nr.
Juridiskā adrese:
Administrācija
Banka:
Filiāle:
Kods:
Konts:
Tālrunis:
Fakss:

LV90000512408
Saivas iela 40, Rīga, LV-1030
Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1010
AS SEB banka,
Rīdzenes filiāle,
UNLALV2X
LV31UNLA0002007469955
(371) 67 030 800
(371) 67 030 835

Pārdevējs:
“_____________________”

Pircējs:
Rīgas brīvostas pārvaldnieks

_____________________
Z.v

______________________ L. Loginovs
Z.v.
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