
2.pielikums 
SIA “Priekules nami”  

iepirkuma Nr. SIAPN2022/2/PIL 

 nolikumam 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS * 

iepirkuma ar identifikācijas Nr. SIAPN2022/2/PIL 
“Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām” 

 

1. Piedāvājam veikt degvielas piegādi saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem 24 mēnešu periodā  par 

šādu paredzamo cenu un ar šādu fiksētu (nemainīgu) atlaidi: 

 

Degvielas marka 

 

Degvielas 

iegādes 

maksimālais 

apjoms, litri 

Vidējā cena* (bez 

PVN), EUR/litrs 

Piedāvātā 

atlaide**, 

EUR/litrs 

Summa par visu 

apjomu (bez PVN) ar 

atlaidi, EUR 

Benzīns 95 12 000    

Dīzeļdegviela 40 000    

Kopā bez PVN, EUR  
PVN 21%, EUR  

Kopā piedāvājumam ar PVN, EUR  

 
* Jāuzrāda vidējā 1l degvielas mazumtirdzniecības cena (ar precizitāti - trīs zīmes aiz komata) pretendenta un/vai 

apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS) plkst.12:00 šī konkursa 

paziņojuma publicēšanas dienā IUB tīmekļa vietnē (www.iub.gov.lv). Finanšu piedāvājuma pielikumā pievienojot 

degvielas mazumtirdzniecības cenas katrai degvielas markai pretendenta un/vai apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) 

degvielas uzpildes stacijās (brīvā formā) attiecīgajā datumā plkst.12:00. 

** Fiksēta nemainīga atlaide, kas tiks piemērota visā Vienošanās darbības laikā jebkurā pretendenta un tā norādīto 

sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijā.. 

2. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem (tajā skaitā ar 

vispārīgās vienošanās projektu) un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas šai sakarībā 

paredzētās izmaksas (ieskaitot visus nodokļus un maksājumus, kas saistīti ar norēķinu karšu izsniegšanu 

un apkalpošanu, un datu uzskaiti un apstrādi), un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, 

kā arī atsakāmies tādas celt visā vispārīgās vienošanās darbības laikā.  

3. Ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemamies nodrošināt tehniskajā 

specifikācijā noteiktās prasības, t.sk, degvielas kvalitātes atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.  

4. Apliecinām, ka esam fiksējuši vidējās degvielas mazumtirdzniecības cenas sev piederošajās DUS 

šī konkursa paziņojuma publicēšanas dienā IUB interneta mājas lapā.  

Pielikumā: Degvielas mazumtirdzniecības cenas katrai degvielas markai pretendenta un/vai 

apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) degvielas uzpildes stacijās (brīvā formā) 

plkst.12:00 iepirkuma paziņojuma publicēšanas dienā IUB tīmekļa vietnē.  

 

 

__________________________________                              __________________________ 
 (paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats) (paraksts un paraksta atšifrējums) 

http://www.iub.gov.lv/

