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1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 

1.1. VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas numurs LV 

40103208907, aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma “Degvielas 

iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (turpmāk tekstā - Iepirkums) nolikumu 

(turpmāk tekstā- Nolikums). 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2018/16. 

1.3. Iepirkumu izziņo, ievietojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja 

mājas lapā: www.opera.lv, ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

1.4. Pasūtītāja kontaktpersonas: 

Iepirkumu vadītāja Dace Peltmane, tālrunis +371 67073844, fakss+371 67228930, e-pasts: 

dace.peltmane@opera.lv.  

1.5. Paredzamā līgumcena līdz EUR 41999,00 (bez PVN). 

2. Iepirkuma priekšmets  

2.1. Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām, ievērojot Pasūtītāja prasības 

nolikuma pielikumā Nr.1. CPV kodi: 09132000-3, 09134200-9. Iepirkuma NUTS kods ir LV00. 

2.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās. 

2.3. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.  

2.4. Iepirkuma līguma izpildes laiks/termiņš: 2 gadi.  

2.5. Izpildes vieta – Latvijas teritorija. 

3. Prasības pretendentiem: 

3.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents (turpmāk - Pretendents), kas atbilst šādām prasībām: 

3.1.1. ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

3.1.2. uz kuru nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

(Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie). 

3.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā pretendents iesniedz pasūtītājam atbilstošu (šo uzņēmēju) apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

3.3. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:  

Pretendentam ir iepriekšēja pieredze degvielas pārdošanā degvielas uzpildes stacijās klientiem uz līguma 

pamata. Pretendents to apliecina, iesniedzot Pasūtītājam brīvā formā sarakstu par noslēgtiem līgumiem – 

vismaz 4 līgumi.  Katrā līguma gadījumā – līguma termiņš vismaz viens gads un līguma kopējā summa ne 

mazāka kā 20000 euro bez PVN. Pretendents iesniedz sarakstu brīvā formā, par laika periodu ne vairāk kā 

par  pēdējiem 3 gadiem – norādot klienta nosaukumu, līguma darbības laiku, līguma summas.  

4. Piedāvājumu iesniegšana 

4.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2018. gada 16.oktobrim (pēdējā iesniegšanas dienā 

pretendents iesniedz piedāvājumu pasūtītājam līdz plkst.16.00).  

4.2. Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, 

vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu 

piedāvājuma saņemšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ne vēlāk, kā līdz Nolikumā norādītajam piedāvājumu 

iesniegšanas laikam. 

4.3.   Pēc Nolikuma 4.1. punktā norādītā termiņa beigām piedāvājums netiek pieņemts neatkarīgi no 

kavēšanās iemesla un neatvērts tiek atdots iesniedzējam. 

4.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi 

par saņemšanas laiku. 

4.5. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu, 

rakstiski par to paziņojot Iepirkumu komisijai (turpmāk - Komisija). 

4.6. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.  

5. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam 

5.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem: 

5.1.1. pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam 

pievienotajai formai (pielikums Nr.2), kā arī no pilnvaras vai tās kopijas, ja pieteikumu paraksta Pretendenta 

pilnvarotā persona; 

5.1.2. Pretendentam ir uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esoša atļauja (licence), kas apliecina, ka 

pretendentam ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību. 

5.1.3. Degvielas karšu izmantošanas nosacījumi (brīvā formā), ievērojot iepirkuma Nolikumā noteiktās 

Pasūtītāja prasības. 

5.1.4. Pretendenta degvielas uzpildes staciju adrešu saraksts un apraksts par pakalpojumu pieejamību 

minētajās stacijās (brīvā formā). 

http://www.opera.lv/
mailto:dace.peltmane@opera.lv
http://www.iub.gov.lv/
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5.1.5. Pretendenta apliecinājums par to, ka piedāvātā prece 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.  

5.1.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka Preces uzpildei Pretendents izmantos verificētu 

speciālo uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās Preces daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības 

un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu (brīvā formā). 

5.1.7. Tehniskais piedāvājums – atbilstoši šī nolikuma prasībām.  

5.1.8. Finanšu piedāvājums - atbilstoši šī nolikuma prasībām.  

5.1.9. Pretendenta kvalifikācijas pierādoši dokumenti – saskaņā ar nolikuma 3.punkta apakšpunktiem. 

5.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu “Degvielas iegāde VSIA 

“Latvijas Nacionālā opera un balets”, identifikācijas Nr. LNO 2018/16. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta 

nosaukums, adrese, telefons, kā arī skaidri salasāms brīdinājums – „Aploksni neatvērt līdz 2018.gada 

16.oktobrim, plkst. 16.00.”. 

5.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

5.4.  Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, 

numurētām lapām; 

5.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

5.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā rakstiskā eksemplārā; 

6. Tehniskais piedāvājums  

6.1.Tehniskajā piedāvājumā pretendentam detalizēti jāapraksta tā piedāvātais pakalpojums saskaņā ar 

Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.  

7. Finanšu piedāvājums 

7.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3. 

7.2. Piedāvājuma cena jānorāda EUR. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas par pakalpojumu, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli PVN. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 4 (četras) zīmes 

aiz komata.  

8. Piedāvājumu vērtēšana, iepirkuma uzvarētāja noteikšana un līguma noslēgšana.  

8.1. Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši Nolikumā noteiktajam. 

8.2. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā: 

8.2.1.Komisija vērtēs pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Pretendenta piedāvājums 

tiks noraidīts Iepirkumā, ja pretendents neatbilst Iepirkuma noteikumos izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) 

prasībām. 

8.2.2.Komisija vērtēs pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. 

Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts Iepirkumā, ja Komisija konstatēs, ka pretendenta Tehniskais 

piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām. 

8.2.3. Komisija vērtēs pretendenta iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma noteikumos 

izvirzītajām prasībām. Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts Iepirkumā, ja tiks konstatēts, ka tā iesniegtais 

finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītajām prasībām. Vērtējot finanšu piedāvājumus, 

Komisija pārbaudīs aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un 

informēs pretendentu. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus.  

8.3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

8.4. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts tas piedāvājums, kurš saņems vislielāko punktu skaitu. Punkti 

tiks piešķirti saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem saskaņā ar nolikumu 

- sekojošā kārtībā: 

 

Vērtēšanas kritēriji Kritēriju īpatsvars % 

K1 Piedāvājuma kopējā summa bez PVN  70 

K2 
Pretendenta kopējais DUS skaits Latvijā  30 

KOPĀ 100 

 

• Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet 

pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko: 
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K1 = 
c

pc

zc N
C

C
 , kur 

Czc – viszemākā piedāvātā cena, 

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, 

Nc – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. 

• Kritērijā „Pretendenta kopējais DUS skaits Latvijā”  

Par DUS atrašanos pilsētā vai 1 km rādiusā ap šīs pilsētas robežām, kas atrodas sekojošajā sarakstā - tiek 

piešķirts 2 punkti: 

Nr. 

p.k. 

Pilsēta  Punkti 

1. Ventspils  

2. Liepāja  

3. Cēsis  

4. Valka  

5. Valmiera  

6. Jēkabpils  

7. Rēzekne  

8. Daugavpils  

9. Jūrmala  

10. Talsi  

11. Bauska  

12. Jelgava  

13. Sigulda  

14. Alūksne  

15. Salacgrīva  

Kopā:  

 

8.5. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņos rakstiski 3 (trīs) darba 

dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.  

8.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo 

pretendentu, kurš iesniedzis noteikumu prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai 

pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

9. Pārējie noteikumi: 

9.1. Komisija un pretendenti ar informāciju apmainās rakstiski.  

9.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam. 

9.3. Noteikumi sastāv no noteikumu teksta un pielikumiem, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas; 

2. pielikums – Pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas; 

3.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas; 

4. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas. 

5.pielikums – Līguma projekts uz 3 (trīs) lapām. 
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Pielikums Nr.1 iepirkuma 

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

ar id.nr. LNO 2018/16 nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Nr. 

p.k. 

 

Degvielas 

marka 

 

Tehniskie parametri 

Prognozētais 

apjoms 12 

mēnešiem 

 

Piezīmes 

 

1. 

AI-95 Augstas kvalitātes, standartiem 

atbilstošs benzīns, LVS EN 228 

4 000 litri Uzpilde visā 

Latvijas teritorijā 

 

2. 

Dīzeļdegviela Augstas kvalitātes, sezonai un 

standartiem atbilstoša dīzeļdegviela, 

LVS EN 590 

11 000 litri Uzpilde visā 

Latvijas teritorijā 

 

Papildus nosacījumi: 

1. Pretendentam DUS pakalpojumi jānodrošina (degvielas uzpilde) 24 (divdesmit četras) stundas 

diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā. 

2. Degvielas kvalitātei jāatbilst LVS (Latvijas valsts standarti) prasībām un LR Ministru kabineta 

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

prasībām. 

3. Pretendents piedāvā bezmaksas degvielas karšu izgatavošanu, izsniegšanu un nomaiņu Pasūtītājam. 

4. Degvielas, pakalpojumu iegādes norēķinu kārtības minimālās prasības – nodrošināt Pasūtītājam 

iespēju norēķināties par degvielu bezskaidrā naudā ar pēcapmaksu – pārdevējs izraksta Pasūtītājam 

norēķinu attaisnojuma dokumentu – piestādot rēķinu vienreiz mēnesī, kurā norādīta informācija par 

konkrētā laika periodā saskaņā ar kases čekiem faktiski iegādāto Preci.  

5. Nepieciešamais karšu skaits aptuveni 9. 

6. Pretendentam jāpiedāvā iespējas - uzstādīt visām degvielas kartēm kopēju mēneša limitu. 

7. Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt iepirkuma priekšmeta apjomu objektīvu un/vai 

tehnisku iemeslu dēļ.  
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Pielikums Nr.2 iepirkuma 

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

ar id.nr. LNO 2018/16 nolikumam 

 

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM 

________________________________________ 

Ar šo mēs apliecinām, ka: 

– piekrītam piedalīties iepirkumā ___________________________, ar identifikācijas nr.________, 

ievērojot nolikumā izvirzītās prasības; 

– garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi; 

– piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

– mūsu piedāvājuma kopējā summa _______________________________ EUR bez PVN _________; 

– mūsu uzņēmuma kopējais DUS skaits Latvijā ________________________ gab.; 

– mūsu uzņēmuma tuvākās DUS attālums ___________ km no Pasūtītāja atrašanās vietas Rīgā, Aspazijas 

bulvāris 3( norāda DUS atrašanos); 

– mūsu uzņēmuma piedāvātā degvielas pēcapmaksa _______________________ dienas. 

Informācija par pretendentu: 

Pretendents:  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese:  

Kontaktpersona:  

Tālrunis:  

E-pasts:  

Telefakss:  

Bankas rekvizīti: Banka: 

 Kods: 

 Konta Nr. 

**Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas 

un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 miljonus euro. 

            

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, datums, vieta) 

 

Pretendents sniedz informāciju Pasūtītājam par to, vai pretendents (un tā apakšuzņēmums, kas tiks 

piesaistīts līguma daļas izpildei) atbilst mazā* vai vidējā** uzņēmuma statusam. 

Pretendents _____________ (nosaukums) ir ____________(jānorāda mazais vai vidējais) 

uzņēmums. 

 

Apakšuzņēmējs _________ (nosaukums) ir _______________ (jānorāda mazais vai vidējais) 

uzņēmums. 

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai 

gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 
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Pielikums Nr.3 iepirkuma 

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

ar id.nr.LNO 2018/16 nolikumam 

 

(Aizpilda pretendents) 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS FORMA 

 

 

Saskaņā ar iepirkuma “Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

Nolikuma pielikumu Nr.1 (tehniskā specifikācija) - _______________________________ apņemas piedāvāt 

Pasūtītājam: 

 

Nr.p.

k. 

Apraksts Pakalpojuma 

pieejamība 

Jā/nē 

Detalizēta informācija par 

pretendenta piedāvāto 

pakalpojumu 

(tai skaitā informācija par 

preci) 

1. AI-95 Augstas kvalitātes, standartiem atbilstošs 

benzīns, LVS EN 228 

  

2. Dīzeļdegviela Augstas kvalitātes, sezonai un 

standartiem atbilstoša dīzeļdegviela, LVS EN 

590 

  

3. DUS pakalpojumi jānodrošina (degvielas 

uzpilde) 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 

7 (septiņas) dienas nedēļā 

  

4. Degvielas kvalitātei jāatbilst LVS (Latvijas 

valsts standarti) prasībām un LR Ministru 

kabineta 26.09.2000. noteikumu Nr. 332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu” prasībām 

  

5. Pretendents piedāvā bezmaksas degvielas karšu 

izgatavošanu, izsniegšanu un nomaiņu 

Pasūtītājam. 

 

  

6. Degvielas, pakalpojumu iegādes norēķinu 

kārtības minimālās prasības – nodrošināt 

Pasūtītājam iespēju norēķināties par degvielu 

bezskaidrā naudā ar pēcapmaksu – pārdevējs 

izraksta Pasūtītājam norēķinu attaisnojuma 

dokumentu – piestādot rēķinu vienreiz mēnesī, 

kurā norādīta informācija par konkrētā laika 

periodā saskaņā ar kases čekiem faktiski iegādāto 

Preci.  

 

  

7. Nepieciešamais karšu skaits – 9 (deviņas)   

8. Pretendentam jāpiedāvā iespējas - uzstādīt visām 

degvielas kartēm kopēju mēneša limitu 

  

 

            

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, datums, vieta) 



8 

 

Pielikums Nr.4 iepirkuma 

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

ar id.nr.LNO 2016/16 nolikumam 

 

(Aizpilda pretendents) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS FORMA 

 

Ievērojot Iepirkuma “Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

Nolikumā noteikto _______________________________ (uzņēmums) piedāvā Pasūtītājam: 

 

Prece Pasūtītāja 

apjoms 12 

mēnešos (litros) 

 

(apjoms ir 

aptuvens, 

Iepirkuma 

līguma ietvaros 

Pasūtītājs 

apjomu var 

grozīt) 

Cena EUR par 

vienu litru, bez 

PVN un bez 

atlaides - 

datumā (uz) 

04.10.2018. - 

Pretendenta 

tuvākajā 

degvielas 

uzpildes stacijā, 

skaitot no 

Pasūtītāja 

atrašanās vietas 

Aspazijas 

bulvāris 3, Rīga 

(saskaņā ar 

Pretendenta 

pamatotu izvēli 

par tuvāko 

DUS - 

Pasūtītājam) 

Piedāvātā pastāvīgā 

atlaide bez PVN 

(EUR litrā) 

(piedāvātā atlaide 

iegādei tiek 

piemērota visiem 

degvielas veidiem un 

ir spēkā visā 

iepirkuma līguma 

darbības laikā) 

Cena EUR par 

24.mēnešu apjomu 

bez PVN, ar atlaidi 

 

Degviela –  

Benzīns AI-95 

 

4000 

_____ EUR 

____ DUS 

adrese 

  

Dīzeļdegviela  

11000 

 

_____ EUR 

____ DUS 

adrese 

  

Piedāvājuma kopējā summa par visu apjomu EUR bez PVN, ar 

atlaidi* 

 

(summa, kas tiks 

vērtēta saskaņā ar 

piedāvājuma 

izvēles kritēriju 

saimnieciski 

izdevīgākais 

piedāvājums) 

* Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās 

izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, transporta pakalpojumi u.c.). 

* Degvielas cena līguma darbības laikā ir Pretendenta degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā 

mazumtirdzniecības cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas 

cenu ietekmējošiem faktoriem. Pretendents piemēro piedāvāto atlaidi, kas Iepirkuma līguma darbības laikā 

nevar tikt samazināta. 

 

           

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, datums, vieta) 
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Pielikums Nr.5 iepirkuma 

“Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”  

ar id.nr. LNO 2018/16 nolikumam 

 
LĪGUMS 

Iepirkumam „Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” 

 

Rīgā,                   2018.gada __.________ 

 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās 

valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas 

puses, 

un 

__ „___________________”, Reģ.Nr.____________, adrese: _______, _________________personā, ________ 

rīkojas uz ____________pamata, turpmāk tekstā - Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti 

Puses, ņemot vērā iepirkuma “Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (LNO 

2018/15) rezultātus, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets un līgumcena. 

1.1 Saskaņā ar Pircēja prasībām, iepirkuma “Degvielas iegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” 

vajadzībām” (LNO 2018/16) (CPV-09132000-3; 09134200-9) rezultātiem un šī Līguma noteikumiem, atbilstoši 

Pārdevēja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums 

Nr.2), Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu (benzīnu un dīzeļdegvielu) (turpmāk tekstā “Prece”) - 

_______________ piedāvājumā/ degvielas uzpildes staciju sarakstā (Pielikums Nr.3) norādītajās degvielas 

uzpildes stacijās (turpmāk tekstā „DUS”), izmantojot Pārdevēja izsniegtas derīgas kredītkartes. 

_______________ piedāvājumā/ degvielas uzpildes staciju saraksts (Pielikums Nr.3) var tikt papildināts – par to 

paziņojot Pircējam savlaicīgi.  

1.2 Par derīgu uzskatāma Karte, kura atbilst Pārdevēja izdoto kredītkaršu raksturlielumiem un kuras tekošajā kontā, 

turpmāk tekstā „Konts”, atrodas tik liela naudas summa (Pircējam piešķirts Kredīts), kas nepieciešama un 

pietiekama Pircēja izvēlēto Preču cenu samaksai. 

1.3 Pārdevējs piešķir Pircējam pastāvīgu atlaidi degvielai par litru no degvielas viena litra mazumtirdzniecības cenas 

Pārdevēja DUS pirkuma izdarīšanas brīdī – ievērojot Pārdevēja finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) noteikto. 

Piešķirtā atlaide spēkā visu Līguma darbības laiku.  

1.4 Pircējs iegādājas preci Līguma darbības laikā – nepārsniedzot summu EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 euro centi), bez PVN (turpmāk tekstā līgumcena). Līgumcenas 

summa ir limits, kuru Pircējs nevar pārsniegt, kā arī tam nav pienākums par šo summu pilnā apmērā veikt preces 

iegādi - Līguma darbības laikā. Pircējs veic preces iegādi, ņemot vērā savu vajadzību. Ja Līgumcenas summa 

tiek sasniegta, puses izbeidz līgumu pirms Līguma 7.2.punktā noteiktā termiņa beigām. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi. 

2.1. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Pircējam iespēju pirkt Preci visā Līguma darbības periodā 24 (divdesmit 

četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā. 

2.2. Pircējs, pasūtot Pārdevējam papildus Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot Karšu 

izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju. 

2.3. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu. Norādījumiem jāatbilst 

Pārdevēja piedāvājumam Iepirkumā (Degvielas kartes lietošanas noteikumi kā pielikums Nr.4). 

2.4. Pārdevējs piešķir Pircējam Kredītu, kāds ir norādīts Kartes pieteikumā. Par Kredīta pārtērēšanu ir atbildīgs 

Pircējs. 

2.5. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas izgatavot un izsniegt Pircējam 

tā pasūtītās Kartes. 

2.6. Katra mēneša sākumā – ne vēlāk kā līdz katra mēneša piektajam datumam, Pārdevējs iesniedz Pircējam 

ikmēneša Kartes Konta pārskatu Konta naudas līdzekļu kustību un Rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurš 

jāapmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Atskaite, rēķins un cita informācija tiek izsūtīta uz 

Pircēja elektronisko pastu: rekini@opera.lv un dzintars.dankfelds@opera.lv. Rēķins ir derīgs bez paraksta. 

Rēķins tiek sagatavots elektroniski, uz katra rēķina norādot tā unikālu numuru, kas nodrošina rēķina autorizāciju. 

Gadījumā, ja Pircējs līdz mēneša 5.datumam nav saņēmis rēķinu (atskaiti) no Pārdevēja, tam par to rakstveidā 

jāinformē Pārdevējs. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka Pircējs to ir saņēmis. 

 

3. Preču kvalitāte. 

3.1. Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājrūpnīcas izsniegtajam kvalitātes 

sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

4. Pušu atbildība. 

mailto:rekini@opera.lv
mailto:dzintars.dankfelds@opera.lv
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4.1. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos Latvijas Republikas 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

4.2. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās līgumcenas, 

ja Pircējs vienpusēji atkāpjas no Līguma sekojošu iemeslu dēļ: 

1)  Pārdevējs pārdod Pircējam nekvalitatīvu preci, kas neatbilst Līgumā norunātajam. 

2)  Pārdevējs nenodrošina DUS atbilstoši Līgumam.  

3)  Pārdevējs veic citus līguma pārkāpumus un nenovērš tos pēc Pircēja pretenzijas saņemšanas.  

Par vienpusēju atkāpšanos Pircējs brīdina Pārdevēju 30 kalendārās dienas iepriekš.  

4.3. Par rēķina par degvielas iegādi apmaksas termiņa nokavējumu Pārdevējam ir tiesības prasīt Pircējam maksāt 

līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

apmērā no nesamaksātās rēķinā norādītās summas. 

 

5. Kartes pazaudēšana. 

5.1. Ja norēķinu karte tiek pazaudēta vai prettiesiski nonāk trešās personas valdījumā, Pircējam par to nekavējoties 

jāziņo Pārdevējam rakstiskā veidā pa e-pastu ______________ un mutiski pa tālruni______________. Pircējs ir 

atbildīgs un - tam jāapmaksā visi ar norēķinu karti veiktie darījumi, kas notikuši līdz brīdim, kad Pircējs ir 

pienācīgā kārtībā paziņojis Pārdevējam par norēķinu kartes nozaudēšanu vai tās prettiesisku nonākšanu trešās 

personas rīcībā. 

 

6. Pretenzijas un to izskatīšanas kārtība. 

6.1. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām Atskaitē Pārdevējs pieņem rakstiski un 60 (sešdesmit) dienu laikā no dienas, 

kad Pircējs ir saņēmis Atskaiti. 

6.2. Pamatojoties uz Pircēja iesniegumu, Pārdevējs veic izmeklēšanu, kuras rezultātā izsniedz izvērstu Konta izrakstu 

Pircējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pircēja iesnieguma. 

6.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 

nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktai kārtībai. 

 

7. Kartes un Līguma darbības laiks. 

7.1. Kartes derīguma termiņš ir uz laiku līdz spēkā ir Līgums. 

7.2. Līgums stājās spēkā no 02.02.2019 un ir spēkā līdz 01.02.2021. 

7.3. Pārdevējam ir tiesības Līgumu pārtraukt rakstiski paziņojot otrai Pusei 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, 

norādot pārtraukšanas iemeslu/s rakstiskā formā, ja Pircējs neapmaksā rēķinu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām un 

tas nav saistīts ar kļūdām Atskaitēs. Pircējam Līguma pārtraukšanas dienā ir jāatdod Kartes Pārdevējam un 

Pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ Kartē esošo neizlietoto Summu Kartes nodošanas dienā. 

7.4. Gadījumā, ja šī Līguma darbības laikā stājas spēkā grozījumi tiesiskajos, normatīvajos aktos, kas padara 

kādu no Līguma saistībām par neiespējamām vai izmaina kādai no Pusēm pienākumu izpildes nosacījumos, 

Puses, atsevišķi vienojoties, lemj par tālāko Līguma saistību izpildi. 

 

8. Nepārvarama vara. 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc 

Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un 

novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves 

bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi 

un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļautie apstākļi. 

8.2. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu 

apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

8.3. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus otrai Pusei. 

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic 

savstarpējo norēķinu. 

8.5. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

9. Noslēguma noteikumi. 

9.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

9.2. Par Līguma izpildi atbildīgā amatpersona no Pircēja puses ir LNOB Transporta daļas vadītājs Dzintars 

Dankfelds, tālrunis:29481338, fakss: 67228930, e-pasta adrese: dzintars.dankfelds@opera.lv. Šī persona ir 

tiesīga veikt izmaiņas, kas saistītas ar mēneša limitiem par pirkumiem Pārdevēja DUS, bloķēt esošās Kartes un 

pasūtīt jaunas Kartes. Pircēja pienākums ir informēt par izmaiņām, kas saistītas ar atbildīgās personas maiņu 3 

(trīs) darba dienu laikā. 

9.3. No Pārdevēja puses kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi:____________________, tālr.:__________,e-

pasts: ______________.  

9.4. Grozījumi un papildinājumi Līgumā veicami Pusēm iepriekš vienojoties LR Likumdošanas ietvaros. Šādi 

Līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami rakstveidā kā Līguma pielikumi, un pēc to abpusējas 

parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

9.5. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā 

esamību. 

mailto:dzintars.dankfelds@opera.lv
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9.6. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

9.7. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai Pusei par savu bankas un reģistrācijas rekvizītu, un juridiskās vai 

biroja adrese maiņu. 

9.8. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo Līgumu, neatkarīgi no tā, vai tās 

izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 

9.9. Puses vienojas ievērot savstarpēji sniegtās informācijas stingru konfidencialitāti un apņemas neizpaust 

informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu un kļuvusi zināma par otru Pusi šī Līguma darbības laikā, izņemot LR 

normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Līguma teksts (izņemot pielikumi) ir publicējams Pircēja mājas lapā: 

www.opera.lv. 

9.10. Šis Līgums ir sastādīts uz _____(________) lapām (tai skaitā pielikumi), 2 (divos) autentiskos eksemplāros.  

10. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

 

Pircējs: Pārdevējs: 

  

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050 

Reģ.Nr.40103208907 

PVN maks.reģ.Nr.LV40103208907 

Valsts Kase, BIC:TRELLV22XXX 

IBAN: LV19TREL9220500000000 

 

 

________________________ 

Zigmars Liepiņš, 

LNOB valdes priekšsēdētājs 

 

  

http://www.opera.lv/

