
 
 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA 
Reģ. Nr. 2719902518, Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421633, fakss 65421216 

e-pasts: dvg@dautkom.lv, mājas lapa: daugrc.edu.lv 

 

 Daugavpilī 

2013.gada 7.janvārī 

 

UZAICINĀJUMS 

   iesniegt piedāvājumus „Par dīzeļdegvielas iegādi Daugavpils Valsts ģimnāzijas  

          vajadzībām” , iepirkuma identifikācijas Nr. DVĢ2013/1 

 

1. Pasūtītājs  

 Daugavpils Valsts ģimnāzija  

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV- 5401 

Tālruņi: 65421633, 26401635 

Fakss: 65421633 

e-pasts: valentinadvg@gmail.com  

mājas lapa: www.daugrc.ed.lv  

kontaktpersona: Valentīna Zikova 

 

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts.  
2.1. Iepirkums tiek izsludināts par dīzeļdegvielas turpmāk – DD) iegādi  Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas vajadzībām degvielas uzpildes stacijās ( turpmāk- DUS), to darba laikos 

Latvijā, kurās var izmantot bezskaidras norēķinu kārtību ar degvielas uzpildes kredītkarti  

un citām prasībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).  

2.2. DD cenu, iesniedzot piedāvājumu, nosaka atbilstoši finanšu piedāvājumam (2.pielikums). 

degvielas cenu līguma darbības laikā veido pretendenta DD realizācijas cena DUS (ņemot 

vērā realizācijas cenas svārstības Pasaules naftas tirgu, piemērojamo nodokļu svārstības 

u,c.) mīnus pretendenta noteiktā atlaide (ja tāda tiek piemērota). 

2.3. Paredzamais DD iepirkuma apjoms līguma darbības laikā – 2000 litri. Pasūtītājam 

iepirkuma darbības laikā ir tiesības neiegādāties visu paredzēto DD apjomu. Pasūtītājs veic 

apmaksu tikai par tādu DD apjomu, kuru pasūtītājs it faktiski iegādājies. 

2.4. Līgums tiks noslēgts uz 14 mēnešiem 

 

3. Piedāvājumus var iesniegt:  

pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401 kabinetā Nr. 

105 līdz 2013.gada 11.janvārim plkst. 15:00.  

 

4. Piedāvājumā jāiekļauj: 

4.1.Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas 

par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., 

kontaktpersonas vārds, uzvārs, tālrunis, fakss, e-pasts) 

4.2. Tehniskais piedāvājums (1.pielikums) un finanšu piedāvājums (2.pielikums). 

 

mailto:valentinadvg@gmail.com
http://www.daugrc.ed.lv/
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5.  Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji – zemākā cena. 

 

    Ar lēmumu par iepirkumu varēs iepazīties mājas lapā: www.daugrc.lv vai Daugavpils pilsētas 

mājas lapā www.daugavpils.lv  

        Kontaktpersona:  

      Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Valentīna 

Zikova, t. 26401635 

 

 

http://www.daugrc.lv/
http://www.daugavpils.lv/
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1.pielikums 

Uzaicinājumam  

                                                              “Par dīzeļdegvielas iegādi  

 Daugavpils Valsts  

ģimnāzijas  vajadzībām” 

identifikācijas Nr. DVĢ2013/1 

 

 

 

Tehniskā specifikācija  
1. Prasības DD 

1.1. 

DD jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības 

standartu un citu normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā: 

12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 409 „Noteikumi par vides 

aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un 

pārvietojamajām cisternām” 

26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

2. Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu 

2.1. 
Ne mazāk kā viena  DUS Daugavpilī  5 km rādiusā no Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas, Cietokšņa ielā 33. (Norādīt DUS nosaukumu, adresi) 

2.2. Ne mazāk kā viena DUS vienā no norādītajām pilsētām vai maršrutiem: 

Rīga, Jēkabpils, Cēsis, 

Maršruti: Daugavpils – Jēkabpils – Rīga, 

                Daugavpils – Madona –Valmiera   

                Daugavpils – Rēzekne – Balvi 

 (Norādīt DUS nosaukumus, adreses) 

3. Prasības degvielas kredītkartēm  

3.1. 
Pretendents nodrošina bezmaksas naudas norēķinu ar kredītkartes palīdzību 

visās pretendenta DUS, to noteiktajos dara laikos. 

3.2. Degvielas kredītkartes izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde 

pasūtītājam ir bez maksas 

3.3. Vēlamais kopējais ikmēneša kredītlimits – Ls 150 (bez PVN) mēnesī 

3.4. 

Pretendentam jānodrošina, ka par degvielas karti ne retāk kā reizi mēnesī  

līdz katra mēneša 5.datumam, tiktu sniegta atskaite par degvielas 

kredītkartes izmantošanu iepriekšējā mēnesī. Atskaitē jābūt iekļautam DD 

iegādes datumam, laikam, vietai, cenai par 1 L DD, piemērotajai atlaidei (ja 

tāda itr). Atskaites ir jānosūta uz pasūtītāja e-pastu dvg@dautkom.lv  

3.5. 
Visi norēķini tiks veikti ar bankas pārskaitījumu uz pretendenta norēķinu 

kontu, kas tiks norādīts līgumā. 

 



 4 

2.pielikums 

Uzaicinājumam  

                                                              “Par dīzeļdegvielas iegādi  

 Daugavpils Valsts  

ģimnāzijas  vajadzībām” 

identifikācijas Nr. DVĢ2013/1 

 

Finanšu piedāvājums 

 

Degvie-

las veids 

Cena par 1L 

DD bez PVN 

Paredzamais 

DD apjoms 

(L) 

Summa 

bez PVN 

(Ls) 

Atlaide 

1 L DD 

Cena par 1L 

DD bez PVN ar 

atlaidi 

Summa bez 

PVN ar 

atlaidi 

1 2 3 4 5 6 7 

DD  2000     

 

 Kopējā  cena bez PVN:  Kopējā cena bez PVN:  

  PVN:   PVN:  

 Kopējā  cena ar PVN:  Kopējā cena ar PVN:  

 

 

Pretendents:  ________________________________________                                    

                                                   (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 


