
Tirgus izpēte 
 
Pasūtītājs                       Bebrenes vispārizgl ītojošā un profesionālā vidusskola 

reģistrācijas Nr.90010239099 
 

Objekts                                                                                                                                      
 
 

„Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, LV - 5439 

Iepirkuma priekšmeta apraksts 
 
 

“Degvielas iegāde Bebrenes vispārizgl ītojošās un 
profesionālās vidusskolas saimniecības vajadzībām” 

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 
 

Zemākā cena 

 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA 
 
Pasūtītāja noteiktās prasības iepirkumam: 
 
Nr. 
p.k 

Nosaukums    Mērvienība Vienību daudzums 

1.        Benzīns A-95        litri 2400 

2. Dīzeļdegviela litri 1000 

 
1. Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā apjomā, neizmantojot 
visu plānoto iepirkuma apjomu. 
2. Degvielai jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošajos degvielas normatīvos un standartos 
noteiktās kvalitātes prasībām. 
3. Nekvalitatīvas degvielas uzpildes gadījumā, kā rezultātā pasūtītāja motortehnikai ir radušies 
izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu eksperta atzinumu, piegādātājs atlīdzina pasūtītājam 
zaudējumus tiesību normās noteiktajā kārtībā. 
4. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz degvielas 
kvalitāti, degviela tiks tirgota atbilstoši jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma 
iespējamās maiņas. 
5. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības: 
5.1. Pretendents var nodrošināt:  

• iespēju piemērot degvielas cenas atlaides sistēmu, norādot atlaides vērtību eiro (EUR) ;  
6.Līguma izpildes vieta un laiks.  
6.1. Līguma izpildes vieta:  
„Degvielas iegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas saimniecības 
vajadzībām”; Bebrenes muiža, Bebrene,Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads LV-5439 
6.2. Līgumu izpildes laiks: 12 mēneši ( no līguma slēgšanas datuma) 

Pretendenta piedāvātajai degvielai jāatbilst Latvijas nacionālajiem un Eiropas Savienības 
standartiem, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, t.sk. Ministru kabineta 26.09.2000. 
noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”.  

Piedāvājumu iesniegt  līdz_31.03.2015, plkst. 13:00 

Piedāvājumu sūtīt uz e-pastu: skola@bebrene.lv  
vai personīgi:  Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā, „Bebrenes muižā”, 
Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, LV- 5439 
kontaktpersona: saimniecības daļas vadītāja Vita Stapķeviča  
kontakttālrunis :  65444936, vai mob.tel. 26593806 
 



 
 

 
 

1.pielikums 
 
 

Uzņēmums, tā rekvizīti 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 
Finanšu piedāvājumā: 

◊ piedāvātajā cenā iekļaut visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi 
saistītās izmaksas; 

◊ pretendentam jānorāda degvielas mazumtirdzniecības cena, par kuru degviela tiek 
realizēta pretendenta DUS piedāvājuma iesniegšanas dienā un piedāvātā atlaide no 
norādītās mazumtirdzniecības cenas; 

◊ jānorāda kopējā cena, kā arī vienas vienības (litra) cena degvielas markai bez PVN 
un ar PVN. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

◊ jānorāda piedāvātā atlaide (EUR) par vienu litru bez PVN un ar PVN, atlaidei jābūt 
spēkā uz visu noslēgtā līguma termiņu. Mainoties degvielas cenai DUS, piedāvātā 
atlaide paliek nemainīga. 

 
„Degvielas iegāde Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās vidusskolas 

 saimniecības vajadzībām” 
 

Nr.
p.k. 

Prece 
Apjoms 

(litri)  

Cena EUR par 
vienu litru 
 (bez PVN) 

Cena EUR  
par vienu 

 litru (ar PVN) 

Atlaide EUR 
par  

vienu litru 
 (bez PVN) 

Atlaide 
EUR par 

vienu litru 

(ar PVN) 

Kopējā 
summa EUR  
(ar atlaidi)  
(bez PVN)  

1.          
2.          

Kopā (bez PVN 21%)  
PVN 21% 

Kopā (ar PVN 21% )  
 
Degvielas mazumtirdzniecības cenas (EUR/litrs bez PVN) uzrādītas pretendenta degvielas uzpildes 
stacijā uz piedāvājuma iesniegšanas dienu___________________________ 
               (DUS nosaukums, adrese) 
Piedāvājuma kopējā cena EUR (ar atlaidi) (bez PVN) ________________________ 
 

 
 Pretendenta vadītāja paraksts:_____________________ 
 Vārds, uzvārds:________________ 
 Amats:___________________ 
 
      z.v. 

   
 
 


