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VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
1.

Iepirkuma identifikācijas – Nr.SOP 2017/05.

2.

Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

Skultes ostas pārvalde
Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov.,
Saulkrastu pag., LV-2161
90000462022

Kontaktpersona

67955267
67954105
skulte@skulteport.lv
Skultes ostas kapteinis K.Žideņš,
e-pasta adrese: kapteinis@skulteport.lv

Banka
Bankas konts

AS "SEB Banka", kods UNLALV2X.
LV67UNLA0050014779729

3.

Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums.

4.

Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Skultes ostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija
(turpmāk tekstā Komisija).

5.

Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai epastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa
pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma
procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē
Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas
saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa
saņemšanu.

6.

Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.

7.

Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir
iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8.

Iepirkuma priekšmets – Marķētās dīzeļdegvielas (sēra saturs ne vairāk kā 0,05 masas
procenti) piegāde Skultes ostas pārvaldes kuģiem saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma un tā
pielikumu prasībām.

9.

Iepirkuma izpildei:
- Jānodrošina Skultes ostas pārvaldes kuģiem dīzeļdegvielas saņemšanu 48 stundu laikā
pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
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- Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra MK noteikumos Nr.332 “Noteikumi
par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
- gada aptuvenais piegādes apjoms līdz 200 tonnām.
10.

Pretendentiem piedāvājumā jāuzrāda dīzeļdegvielas piegādes veids (peldošais bunkerētājs,
autotransports).

11.

Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt līguma
termiņu vēl uz vienu gadu.
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs
Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:
12.1.
Pretendenta pieteikuma forma;
12.2.
Cenas aprēķina forma;
12.3.
Līguma projekts.

12.

13.

14.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos
elektroniski bez maksas Skultes ostas pārvaldes interneta mājas lapā
http://www.skulteport.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez
maksas Skultes ostas pārvaldē, Upes ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, Saulkrastu
pagastā, līdz 2017.gada 29. septembra plkst.1200, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no
1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu
par apmeklējuma laiku.
Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam sniegt
papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs atbildi
sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.

15.

Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.

16.

Ieinteresētajam piegādātājam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus
informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa e-pastu.

17.

Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma
dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Skultes ostas pārvaldes interneta mājas
lapā http://www.skulteport.lv/ sadaļā iepirkumi.

18.

Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma
dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātājam.

19.

Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam 90 (deviņdesmit) kalendārās
dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk, kā līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai.

20.

Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var
prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritīs
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pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma
dokumentos.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai
vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās
reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā
tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu
prasībām:
21.1.
Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.
21.2.
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, 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 vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no
dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas
institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
21.3.
Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,
Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
21.4.
Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un
nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents
tiks likvidēts.
21.5.
Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parāda, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit
euro).
21.6.
Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai
apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.

21.

22.

Visas šī nolikuma 21.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī
uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta
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kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem
personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
23.

Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un
persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta
kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma
procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no personu
apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu
atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām neatbildīs iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, tai skaitā 21.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem
iepirkuma procedūrā.
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

29.

Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās
valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums
par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs
jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā.

30.

Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014.gads,
2015.gads, 2016.gads) jābūt vismaz seši simti tūkstoši EUR gadā (neskaitot PVN).
Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem, nostrādātajā laika periodā
vidējam finanšu apgrozījumam jābūt vismaz seši simti tūkstoši EUR gadā, neskaitot PVN.

31.

Pretendenta rīcībā jābūt vai līdz Piegādes līguma noslēgšanas brīdim jāsaņem atļauja
(licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai .

32.

Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzētā apjomā. Pēdējo 3 (trīs)
gadu (2014., 2015., 2016. 2017.gads) laikā jābūt veiktām līdzīga apjoma marķētās
dīzeļdegvielas piegādēm.

33.

Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz
apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma
dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju iepirkuma līguma izpildē. Lai
nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam un personai, uz kuras iespējām balstās
Pretendents, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikuma 30. punktā
noteiktajām prasībām, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāreģistrējas Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību
Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāapstiprina un jāiesniedz šādi
apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences,
atļaujas) un cita pieprasītā informācija:
34.1.
Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un
apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību

34.
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kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 21.punkta apakšpunktu
dalības nosacījuma prasībām.
34.2.
Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un
apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību
kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts
maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu
apvienības dalībniekiem.
34.3.
Izziņa, no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās
VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes vai izziņa, kuru izdevis Valsts
ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un personai
(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta), uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma
dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
(viens simts piecdesmit) EUR.
Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes)
izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta,
Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām,
attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu
apvienības dalībniekiem.
34.4.
Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kura
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma
dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 21.punkta
21.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu
apvienības dalībniekiem.
34.5.
Komersanta apliecināta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas
ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (dokumentālu
pierādījumu iesniedz Pretendents, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, un visi
personu apvienības dalībnieki).
Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas
Republikas Komercreģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks
slēgts.
34.6.
Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā (2014.gads, 2015.gads, 2016.gads) ir vismaz seši simti tūkstoši EUR gadā (neskaitot
PVN).
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendentam noteikto finanšu
apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki
kopā.
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Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem, apliecinājums, ka nostrādātajā
laika periodā vidējais finanšu apgrozījums ir vismaz seši simti tūkstoši EUR gadā
(neskaitot PVN).
34.7.
Apliecinājums, ka Pretendentam ir atbilstoša pieredze degvielas piegādē šajā
iepirkumā paredzētā apjomā. Jānorāda pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. 2017.gads)
laikā veiktās līdzīga apjoma marķētās dīzeļdegvielas piegādes.
34.8.
Apliecinājums, ka tas ir saņēmis vai līdz Piegādes līguma noslēgšanas brīdim saņems
atļauju (licenci) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.
34.9.
Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 34.2., 34.3. un 34.4. tiks atzītas par
atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
35. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju
iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja
apliecinājums.
36. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta
visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt
dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
✓
apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
✓
vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga
pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā
parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu
apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
✓
kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks
katrs no apvienības dalībniekiem;
✓
apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par
iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības
tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
37.

Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.1 pievienoto formu).

38.

Cenas aprēķins (saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.2 pievienoto formu). Cenas aprēķinam
jāpievieno Pretendenta apstiprinātas ,,Platt’s’’ cenu izdruku kopijas par cenām, kas
izmantotas Nolikuma pielikuma Nr.2 aprēķinos.
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

39.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 2017.gada
29.septembra plkst. 1200, Skultes ostas pārvaldē, Upes ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu
nov., Saulkrastu pagasts. Saņemot piedāvājumu, uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas
datumu un laiku.

40.

Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti
personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas
nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ
iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
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41.

Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā)
variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības
iepirkumu procedūrā.

42.

Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi
„Oriģināls” un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību
gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks
ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.

43.

Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot
piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma
grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami
un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma
„Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz
Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

44.

Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un
visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs
Pretendentam, kas to iesniedzis.

45.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 29.septembrī plkst.1200, Skultes ostas pārvaldē,
Upes ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., Saulkrastu pagasts., piedāvājumu atvēršanas
atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz
piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

46.

Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas
un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām.
Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās
veidlapas.

47.

Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus
iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par
Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu
neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu
izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks
apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto
piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.

48.

Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt
skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

49.

Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta
Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no
šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta
tulkojums latviešu valodā.
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Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
50.

51.

Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums
dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt
Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras
oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo
dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma
procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības
tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības
intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām
personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti,
kas apliecina šīs tiesības).

52.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai
apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt
iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta
personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim.
Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija. Šī punkta
prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un
dokumentu caurauklojumus.

53.

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:
✓
„ Skultes ostas pārvaldei, Upes ielā 41, Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., Saulkrastu
pag., LV-2161”;
✓
„Piedāvājums atklātam iepirkumam „Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas
pārvaldes kuģiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2017/05”, norādot
kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, telefona un faksa numuru, e-pasta adresi;
✓
„Neatvērt līdz 2017.gada 29.septembra plkst.1200”.

54.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu,
noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus
neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.
PRETENDENTU ATLASE,
PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

56.

Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas
kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās
pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un
Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām
nodrošināt līgumsaistību izpildi.

57.

Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un
oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz
piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

58.

Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas
nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
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59.

Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības
dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību
Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma
procedūrā.

60.

Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti
neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze
neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un
spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja
Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku
prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents
netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem
Pretendentu piedāvājumiem.

61.
62.

Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi,
aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.

63.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.

64.

Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu
tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija
izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo
zemāko cenu.

65.

Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam
ir pamatojums.
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

66.

Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma
projekts (nolikuma pielikums Nr.3). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem
labojumiem ir Pretendentam saistoši.

67.

Līgums jānoslēdz 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma
saņemšanas.
PIELIKUMI
•
•
•

Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma forma;
Pielikums Nr.2 – Cenas aprēķina forma;
Pielikums Nr.3 – Līguma projekts.
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Pielikums Nr.1 Atklāta iepirkuma „Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes
kuģiem” nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2017/05

Pretendenta pieteikuma forma
Pretendents: ___________________________________________________________________
Iepirkuma nosaukums:
„Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes kuģiem”, iepirkuma identifikācijas
Nr.SOP 2017/05.
Kam: Skultes ostas pārvaldei
1.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:
1.1. piesakās piedalīties iepirkumā ,,Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes
kuģiem’’ ar identifikācijas Nr.SOP 2017/05;
1.2. piekrīt iepirkuma nolikumam un apņemas ievērot iepirkuma nolikuma un tam pievienoto
pielikumu prasības;
1.3. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz attiecīgā līguma noslēgšanai, ja tiek atzīts par
uzvarētāju;
1.4. apliecina, ka šis pielikums veido piedāvājuma daļu;
1.5. apņemas piegādāt dīzeļdegvielu ar …………………………….. (piegādes veids);
1.6. apņemas nodrošināt Skultes ostas pārvaldes kuģiem dīzeļdegvielas saņemšanu 48 stundu
laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas;
1.7. apliecina, ka dīzeļdegviela atbildīs 2000.gada 26.septembra MK noteikumos Nr.332
“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
Pārskatot un ievērojot iepirkuma nolikumā un pielikumos norādītās prasības, mēs, apakšā
parakstījušies, piedāvājam piegādāt dīzeļdegvielu, saskaņā ar šādu cenu:
2.1. Trīs dienu vidējā „Platt´s” cena 2017.gada 27.novembrī _____________ USD.
Cena tiek aprēķināta kā vidējais aritmētiskais no trīs pēdējo darba dienu (šajā piedāvājumā
tiek ņemta informācija par 2017.gada 25., 26., un 27.septembra biržas cenām dīzeļdegvielai
Gasoil 0,1%, ko publicē „Platt´s” zem virsraksta ,,Cargo CIF ARA’’ un ,,Barges FOB
Rotterdam”.
2.

2.2. Piedāvātā līgumcena par vienu tonnu dīzeļdegvielas (neskaitot PVN), saskaņā ar formulu
(A+B) x C =
_____________ EUR, kur
A – pievienotās izmaksas, kas ir spēkā konkursa dokumentu atvēršanas brīdī 2017.gada
29.septembrī un kas ir konstantas visā līguma darbības periodā ___________ USD;
B – šī piedāvājuma 2.1.punktā minētā „Platt´s” cena _____________ USD (trīs augstāk
minēto darba dienu vidējā cena);
C – Eiropas Centrālās bankas publicētais EUR / USD kurss uz 2017. gada 27.septembri
__________,
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3.

Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Tas mums būs
saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

4.

Līdz Līguma noslēgšanai šis pieteikums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu
starpā.

5.

Ar šo apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

____________
(vieta)

____________________
(datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________
Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ___________________________________ vārdā
(AR DRUKĀTIEM BURTIEM)
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Pielikums Nr.2 Iepirkuma
„Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes kuģiem” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2017/05

Cenas (t.sk. PVN 21%) euro aprēķins marķētajai dīzeļdegvielai.

Cenas aprēķināšanas formula:
Preces cena = (A+B) x C x 1,21
Apzīmējumi marķētas dīzeļdegvielas (preces) cenas aprēķinam:
A – Nemainīgās izmaksas _________ USD,
B – 2017.gada 25., 26., 27.septembra vidējā biržas cena dīzeļdegvielai Gasoil 0,1%, kas tiek
publicēta „Platt´s” zem virsraksta „Cargo CIF ARA un Barges FOB Rotterdam”,
C – Eiropas Centrālās bankas publicētais EUR / USD kurss uz 2017. gada 27.septembri.
Izejas dati cenas aprēķinam:
Nr. apzīmējumi mērvienība lielums
p.k.
1. A
USD
(konstants)
2. B*
USD
USD
USD
USD
(vidēji)
3. C
EUR/USD

datums

25. septembris
26. septembris
27. septembris
27.septembris

* - aprēķinā jāuzrāda kā vidējā biržas cena tabulā noteiktajos datumos.

Cenas aprēķināšana ______________________________________________________

Preces cenas aprēķinu veica _______________________________________________
Piegādātāja pārstāvja uzvārda, datums, paraksts
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Pielikums Nr.3 Iepirkuma „Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Skultes ostas pārvaldes kuģiem” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2017/05

Līguma projekts

LĪGUMS PAR
MARĶĒTAS DĪZEĻDEGVIELAS PIEGĀDI Nr.

Saulkrastos

2017.gada ………………….

__________________________ tās________________________ personā, kurš rīkojas uz
_______________________ pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, no vienas puses un Skultes
ostas pārvalde tās pārvaldnieka Igors Akulova personā, kurš rīkojas uz Skultes ostas pārvaldes
nolikuma pamata, turpmāk saukts Pircējs, no otras puses, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot marķētu bezakcīzes dīzeļdegvielu (turpmāk tekstā Prece) līdz 200
tonnām gadā, bet Pircējs apņemas iegādāties un veikt piegādātās Preces apmaksu saskaņā ar
šī Līguma noteikumiem.
1.2. Prece tiek pārdota Pircējam atsevišķās partijās Pircēja pieprasītajos apjomos un termiņos.
1.3. Preces daudzums katrā atsevišķā partijā tiek uzrādīts preču pavadzīmē-rēķinā.

2. Piegāde un pieņemšana.
2.1. Pircējs pa e-pastu veic pasūtījumu par Preces piegādi, turpmāk „Pieprasījums”, ne vēlāk kā
48 stundas pirms Preces piegādes nepieciešamības. Pasūtījumam jāietver sekojoša
informācija: bunkurējamā kuģa nosaukums, piegādes datums un laiks, piegādājamās preces
daudzums.
2.2. Prece tiek piegādāta Skultes ostas pārvaldes kuģiem Skultes ostas teritorijā, saskaņā ar Skultes
ostas noteikumiem. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam 48 stundu laikā pēc pieprasījuma no
Pircēja saņemšanas.
2.3. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, pievienojot kvalitātes sertifikātu. Piegādātajai Precei
jāatbilst pēc svara saskaņā ar pavadzīmē minēto un pēc kvalitātes saskaņā ar pievienoto
kvalitātes sertifikātu.
2.4. Ja Pircējam rodas pretenzijas par Preces kvalitāti, paraugi tiek nodoti analīžu veikšanai
neatkarīgajā laboratorijā, kuru izvēlas pusēm savstarpēji vienojoties. Neatkarīgās
laboratorijas slēdziens ir saistošs abām pusēm. Izdevumus par analīžu veikšanu, kā arī
radītos zaudējumus sedz vainīgā puse. Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju par Preces
kvalitāti piecpadsmit kalendāro dienu laikā, skaitot no Preces piegādes datuma.
2.5. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmirēķinu, kuru paraksta pušu pārstāvji preces nodošanas brīdī Pircējam tā kuģos.
2.6. Preču pavadzīmē-rēķinā Pārdevējs norāda visus nepieciešamos rekvizītus un datus, kurai tiek
pievienots kvalitātes sertifikāts , trīs iepriekšējo darba dienu “Platt’s” cenu izdrukas Pārdevēja
apstiprinātas kopijas un cenas aprēķins marķētajai dīzeļdegvielai uz preces piegādes brīdi.
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2.7. Atbildība par Preces saglabāšanu, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet
Pircējam no brīža, kad Prece šķērso flanci, kas atrodas uz bunkurējamā kuģa borta.
3. Līguma cena.
3.1. Preces cena noteikta EUR (euro) par vienu degvielas tonnu bez akcīzes nodokļa pie PVN
21 % likmes sekojoši:
Preces cena = (A + B) x C x 1,21 PVN
A – pievienotās izmaksas, kas norādītas Pretendenta piedāvājumā iepirkuma dokumentu
atvēršanas brīdī 2017.gada 29.septembrī un kas ir konstantas visā līguma darbības periodā
___________ (USD);
B – trīs pēdējo darba dienu vidējā biržas cena dīzeļdegvielai Gasoil 0,1%, kas tiek publicētas
“Platt’s” zem virsraksta “Cargo CIF ARA un “Barges FOB Rotterdam uz preces partijas daudzuma
piegādes brīdi ;
C – Eiropas Centrālās bankas publicētais EUR / USD kurss uz preces partijas vidējās biržas cenas
aprēķināšanas brīdi.
3.2. Pircējs veic Pārdevēja iesniegtā rēķina apmaksu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no tā
saņemšanas dienas Skultes ostas pārvaldē.
3.3. Visi norēķini starp pusēm notiek euro.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana.
Gadījumā, ja Pircējs nokavē šajā līgumā noteikto maksājumu termiņu, Pircējs maksā
nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no neapmaksātā rēķina par katru nokavēto dienu.
Nokavējuma procentu aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad visi maksājumi no Pircēja
puses ir apmaksāti.
Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,5% apmērā
no piegādes kopējās summas par katru nokavēto dienu.
Par nekvalitatīvu, vai nepilnā apjomā piegādātu Preci Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,5% apmērā no piegādes kopējās summas.
Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī līguma izpildi, saskaņā ar LR normatīvajos
aktos noteikto.

5.
Līguma darbības laiks, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.
5.1. Šis līgums stājas spēkā no tā abu Pušu parakstīšanas brīža un ir spēkā vienu kalendāro gadu
vai līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības.
5.2. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstiski vienojoties.
5.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu un/vai atprasīt Pircējam nodoto Preci, ja
Pircējs neizpilda šī Līguma noteikumus.
5.4. Līgumu pirms termiņa var lauzt, rakstiski brīdinot par to otru pusi 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
Pirmstermiņa Līguma pārtraukšanas gadījumā Līguma lauzēja puse maksā otrai pusei
līgumsodu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no otras Puses
pieprasījuma brīža. Pircējs nemaksā šajā punktā noteikto līgumsodu, ja Pircējs pirms termiņa
lauž līgumu Pārdevēja Līgumā noteikto saistību neizpildes dēļ.
6.
Nepārvaramas varas apstākļi.
6.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi,
tādi, kā ugunsgrēks, karadarbība, valsts apvērsums, valdības vai parlamenta lēmumi,
ekonomiskās blokādes, eksporta un/vai tranzīta aizliegums-ierobežojums, streiki,
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elektroenerģijas trūkums un citi apstākļi, kas tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, un kuru
iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.
6.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu,
pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot šo Līgumu.
6.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, ko
puses nosaka ar atsevišķu vienošanos.

7.
Nobeiguma noteikumi.
7.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kas pa vienam nodots katrai pusei. Abiem eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.
Pircējs:

Pārdevējs:

Skultes ostas pārvalde
Adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161, Latvija
PVN LV-90000462022
Banka: a/s “DNB Banka”
Konts Nr. LV50RIKO 0002010094412
Bankas kods: RIKOLV2X

_______________________________
Pārvaldnieks
I.Akulovs

____________________________

2017. gada ______________

2014. gada _______________

17

Līguma pielikums Nr.1

Pielikums 2017. gada pavadzīmei __________
____. _____________

Cenas ( t.sk. PVN 21%) euro aprēķins marķētajai dīzeļdegvielai
Cenas aprēķināšanas formula
Preces cena= (A + B ) x C x 1,21
Apzīmējumi marķētas dīzeļdegvielas (preces) cenas aprēķinam
Saskaņā ar 2017.gada __noslēgto līgumu Nr. ________ noteiktā preces realizācijas cena
A - Nemainīgās izmaksas _____USD ,
B - Pēdējo trīs darba dienu vidējā biržas cena dīzeļdegvielai Gasoil 0,1%, kas tiek
publicētas “Platt’s” zem virsraksta “Cargo CIF ARA un “Barges FOB Rotterdam
uz preces partijas daudzuma piegādes brīdi
C Eiropas Centrālās bankas publicētais EUR / USD kurss uz preces partijas vidējās
biržas cenas aprēķināšanas brīdi.
Marķētās dīzeļdegvielas (preces) partijas piegādes datums__________________________
Izejas dati cenas aprēķinam:
Nr.p.k Apzīmējumi
1.
A
2.
B

Mērvienība
USD
USD
USD
USD

3.

EUR/USD

C

Lielums
konstants
____
____
____
vidēji
____

Datums
00.00.2017.
00.00.2017.
00.00.2017.
uz 00.00.2017.

2017.gada __._______pavadzīmē Nr._______ norādītās cenas__ EUR/kg aprēķins
Cenas aprēķināšana ar faktiskajiem datiem________________________________
Preces cenas aprēķinu veica
Piegādātāja pārstāvja uzvārds, datums, paraksts
Preces cenas aprēķinu apstiprina
Skultes ostas pārvaldes pārstāvja uzvārds, datums, paraksts
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