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1. Vispārējie noteikumi 
 

1.1. Šī konkursa Pasūtītājs ir SIA “LatRosTrans” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), juridiskā adrese: LRDS 
„Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474; biroja adrese Rīgā: Sporta iela 11, 8. st. Rīga, 
LV-1013. Pasūtītāja bankas rekvizīti ir: HSBC France, Amsterdam branch, SWIFT kods: 
HSBCNL2A , multivalūtu norēķinu konts NL94HSBC2038389306. 

1.2. Pasūtījuma priekšmets ir:  
Dīzeļdegviela Eiro.  

1.3. Degvielas piegādes vieta: 
- NPS ,,Džūkste”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. 

1.4. Sagatavojot un iesniedzot konkursa Piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā:  
(a) Konkursa nolikuma prasības; 
(b) Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1); 
(c) Piedāvājamās degvielas cenas aprēķina piemērs (Pielikums Nr.2).  

1.5. Konkurss ir atklāts. Atklātā konkursā, iesniedzot Piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumam, var 
piedalīties juridiskā persona, turpmāk tekstā - Pretendents, kurš atbilst šajā konkursa nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem. 

1.6. Pasūtījumam izvirzāmās prasības ir norādītas šī Konkursa nolikuma Pielikumā Nr.1. 
1.7. Pretendenta Piedāvājuma saturam izvirzāmās prasības ir noteiktas Konkursa nolikuma 3. sadaļā. 
1.8. Visai informācijas apmaiņai starp Pasūtītāju un Pretendentu konkursa laikā, t.sk., bet ne tikai, 

papildus informācija par Pasūtījumu un skaidrojumi par konkursa norisi, jānotiek rakstiski: pa pastu 
vai e-pastu: iepirkumi@latrostrans.lv. 

1.9. Pasūtītājs atbildēs tikai uz tiem jautājumiem, kas saņemti ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms 
4.6.punktā noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus 
Konkursa nolikumā, par to rakstiski informējot visus Pretendentus. 

 
2. Dalības noteikumi 

 
2.1. Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs ir tiesīgs konkursam iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. 

Vairāku alternatīvu piedāvāšana viena Piedāvājuma ietvaros nav atļauta.  
2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdi izslēgt Pretendentu no piedalīšanās konkursā un līguma slēgšanas, 

ja atklājas, ka: 
(a) pret Pretendentu ir iesniegts maksātnespējas pieteikums vai Pretendents ir pasludināts par 

maksātnespējīgu, tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Pretendenta tiesiskās aizsardzības procesa lietas 
ierosināšanu, Pretendentam ir ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, Pretendents atrodas 
likvidācijas stadijā; 

(b) Pretendentam uz Piedāvājuma iesniegšanas vai izvērtēšanas brīdi ir VID administrēto nodokļu 
(nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro); 

(c) Pretendenta saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta; 
(d) Pretendentam izsniegtās licences darbība ir apturēta vai pārtraukta; 
(e) Pretendents ir sniedzis Pasūtītājam nepatiesu vai maldinošu informāciju. 

2.3. Pretendentam pilnībā jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un 
Pretendenta dalību konkursā. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi 
no konkursa rezultātiem. 

2.4. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus konkursa nolikumā un tā pielikumos 
ietvertos noteikumus. Pretendenta Piedāvājumā ietvertie noteikumi vai nosacījumi, kas nav 
paredzēti šajā konkursa nolikumā un tā pielikumos vai ir pretrunā ar tiem, Pasūtītājam nav saistoši.   

2.5. Pretendents ir tiesīgs grozīt, papildināt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu tikai līdz 4.6.punktā 
norādītajam Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām iesniegtā Piedāvājuma papildināšana vai grozīšana nav atļauta. 

 
3. Piedāvājuma saturs 

3.1. Pretendenta iesniedzamais piedāvājums sastāv no zemāk norādītiem dokumentiem, kuros ir 
jāiekļauj sekojoša informācija: 
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a) konkursa dalībnieka pieteikums dalībai konkursā (brīvā formā). Piedāvājuma derīguma termiņš - 
jābūt ne mazākam nekā 60 dienas, skaitot no šī Konkursa nolikuma 4.6.punktā norādītā 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa; 

b) Piedāvājuma cenas veidošanās apraksts (EUR). Cenā jābūt ietvertiem nodokļiem un nodevām 
(neskaitot PVN), kā arī izdevumiem, kas izriet no Pretendenta pienākumiem un saistībām, kas 
minētas šajā Konkursa nolikumā, Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un piedāvājamās 
degvielas cenas aprēķina piemērā (Pielikums Nr.2).  

c) piedāvātie apmaksas noteikumi, ievērojot konkursa nolikuma 7.3.3.punktu; 
d) piedāvātās degvielas detalizēta specifikācija, norādot ražotāju, izcelsmes valsti u.c.  

3.2. Pretendents Piedāvājumam pievieno šādus Pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus: 
(a)  elektroniskā veidā sagatavota “Izziņa par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda esamību vai neesamību” (saite: https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR/). Izziņa 
nedrīkst būt vecāka par 1 (vienu) mēnesi skaitot no šī Konkursa nolikuma 4.6.punktā norādītā 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa; 

(b) Pretendenta operatīvā bilance un peļņas/zaudējumu aprēķina kopijas pēc stāvokļa uz 
30.09.2020., kā arī gada pārskatu kopijas pēc stāvokļa uz 31.12.2018. g. un uz 31.12.2019.g; 

(c) Pretendenta izsniegta izziņa, ka Pretendenta pašu kapitāls pēc stāvokļa uz Piedāvājuma 
iesniegšanas brīdi ir lielāks par pamatkapitālu; 

(d) licence, kas apliecina Pretendenta tiesības pārdot degvielu Latvijā; 
(e) Pretendenta sagatavots saraksts par viņa izpildītiem līdzīgiem pasūtījumiem pēdējo 3 gadu laikā, 

norādot informāciju par pasūtījuma izpildes vietu un Pasūtītāja tālruņa numuru.  

4. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas noteikumi 
 

4.1. Piedāvājumu Pretendents sagatavo rakstiski - mašīnrakstā, lapām ir jābūt sanumurētām un 
caurauklotām nolikuma 3.punktā norādītā secībā. Auklu galu nostiprinājumus jāapliecina ar 
spiedogu un parakstu. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  

4.2. Piedāvājumu un tāmes jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai tā pilnvarotajai personai. 
4.3. Piedāvājuma cenām jābūt norādītām (EUR), atsevišķi jānorāda PVN un cena bez PVN. Cenās 

jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, t.sk. visiem nodokļiem un 
nodevām. Ja Piedāvājumā vai tāmē nebūs ietvertas precīzas ziņas par materiāliem, darbiem vai 
pakalpojumiem, u.tml., kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tie tiks uzskatīti par 
iekļautiem Piedāvājuma cenā. 

4.4. Piedāvājums jāiesniedz vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, kurā jāievieto 2 Piedāvājumu 
eksemplāri (viens Piedāvājuma eksemplārs - oriģināls un viena Piedāvājumu kopija, attiecīgi 
marķētas ar uzrakstu “Oriģināls” un “Kopija”). Uz aploksnes jābūt norādītam Pasūtītāja 
nosaukumam, adresei, Pretendenta nosaukumam, adresei un konkursa nosaukumam. 

4.5. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja birojā (adrese: Sporta iela 11, 8.st. Rīga, LV-1013, Latvija) līdz 
2020.gada 30.novembrim  plkst. 16.00.  

 
5. Piedāvājumu atvēršana un kvalifikācijas pārbaude 

 
5.1.Iepirkumu komisija Piedāvājumus atver slēgtā Iepirkumu komisijas sēdē bez Pretendentu pārstāvju 

piedalīšanās. Konkursa Piedāvājumu atvēršanas sēdē tiek nolasīts Piedāvājuma iesniedzēja 
nosaukums, Piedāvājuma cenas, piedāvātās alternatīvas, ja tādas ir, darbu izpildes termiņi, garantijas 
saistības, kā arī cita informācija pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem. Pēc minētās informācijas 
nolasīšanas, Piedāvājuma atvēršanas sēde tiek slēgta, un Pretendentu Piedāvājumi tiek nodoti 
Pasūtītāja atbildīgajiem dienestiem Pretendenta kvalifikācijas pārbaudei un būtiskās atbilstības 
pārbaudei. 

5.2. Lai kvalificētos pasūtījuma izpildei, Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām: 
(a) Pretendentam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 

EUR (viens simts piecdesmit euro); 
(b) Pretendentam ir licences, kas ļauj izpildīt Pasūtījumu vai jebkuru tā daļu; 



 4

(c) Pretendentam ir vismaz 3 gadu pieredze līdzīgu pasūtījumu izpildē un ir izpildījis vismaz 2 
līdzīgas sarežģītības pakāpes pasūtījumus pēdējo 3 gadu laikā; 

(d) Pretendenta pašu kapitāls pēc stāvokļa uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir lielāks par 
pamatkapitālu; 

(e) Pretendentam ir pietiekošas finansiālās iespējas izpildīt Pasūtījumu, t.sk. finanšu datiem jāuzrāda 
ilgtermiņa stabilitāte, Pretendentam nav negatīvs kredītrisks vai maksātspējas novērtējums;  

(f) Pasūtītājam nav negatīva iepriekšējās sadarbības pieredze ar Pretendentu attiecībā uz pasūtījumu 
izpildes kvalitāti, termiņu ievērošanu, garantijas saistību izpildi. 

(g) Nav negatīvu atsauksmju no citiem klientiem attiecībā uz Pretendenta izpildīto Pasūtījumu 
termiņu ievērošanu un garantijas saistību izpildi. 

5.3.Pēc Pretendenta kvalifikācijas pārbaudes Pasūtītāja atbildīgie dienesti informē Iepirkumu komisiju 
par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem un Iepirkumu komisija lemj par katra Pretendenta atbilstību 
5.2. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt vai noraidīt 
jebkuru novirzi no konkursa nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir ekonomiski 
izdevīgi Pasūtītājam. To Pretendentu Piedāvājumi, kuru kvalifikāciju Iepirkumu komisija atzīs par 
nepietiekamu, tiks noraidīti, neveicot šo Piedāvājumu detalizētu izvērtēšanu.  

 
6. Piedāvājumu būtiskās atbilstības pārbaude un izvērtēšana 

6.1. Pēc Pretendenta kvalifikācijas pārbaudes, Iepirkumu komisija veic saņemto Piedāvājumu būtiskās 
atbilstības pārbaudi. Piedāvājumi tiks uzskatīti par būtiski neatbilstošiem, ja:  
a) Piedāvājumam nav pievienoti konkursa nolikumā 3.1. un 3.2.punktos prasītie dokumenti vai 

informācija, kuru Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, un šādas informācijas pieprasīšana 
izvērtēšanas gaitā ietekmētu pārējo Pretendentu konkurējošo pozīciju;  

b) piedāvātais darījuma priekšmets būtiski atšķiras no konkursa nolikuma prasībām, vai nav 
pievienota būtiska konkursa nolikumā pieprasītā informācija par darījuma priekšmetu;  

c) tiek piedāvāta daļēja vai būtiski atšķirīga no konkursa nolikumā un tā pielikumos norādītā 
tehniskā specifikācija, izpildes termiņi, neatbilstošas garantijas saistības, apmaksas noteikumi 
u.tml. 

6.2. Pretendentu Piedāvājumi, kurus Iepirkumu komisija atzīs par būtiski neatbilstošiem, tiks noraidīti. 
6.3. Iepirkumu komisija izvērtē tikai kvalificēto Pretendentu Piedāvājumus, kurus tā ir atzinusi par 

būtiski atbilstošiem. Piedāvājumu izvērtēšana tiks veikta saskaņā ar konkursa nolikumā 
norādītajiem kritērijiem. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt vai noraidīt jebkuru novirzi no 
konkursa nolikuma prasībām vai jebkuru alternatīvu Piedāvājumu, t.sk., Iepirkumu komisijai ir 
tiesības sadalīt Pasūtījuma priekšmetu un pieņemt daļu no Pretendenta Piedāvājuma, ja tas ir 
ekonomiski izdevīgi Pasūtītājam un Pretendents tam piekrīt. 

6.4. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendentiem skaidrojumus par viņu iesniegtajiem 
Piedāvājumiem, kā arī papildus informāciju, ja tas nepieciešams Piedāvājumu izvērtēšanai, t.sk., 
pieprasīt Pretendentam detalizētāk atšifrēt atsevišķas tāmes pozīcijas. Skaidrojuma pieprasījumam 
un saņemtajai atbildei ir jābūt fiksētai rakstiskā formā. 

6.5. Izvērtējot Piedāvājumus, Iepirkumu komisija ņems vērā šādus kritērijus: 
a) Piedāvājuma cenas veidošanās apraksts, ņemot vērā visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma 

izpildi, kā arī Piedāvājumā neiekļauto darbu, pakalpojumu vai degvielas izmaksas; 
b) Piedāvātie apmaksas noteikumi; 
c) Pretendenta pieredze un iepriekš izpildīto līdzīgu pasūtījumu kvalitāte, atsauksmes no citiem 

klientiem 
6.6. Kritēriju piemērošanas kārtību izvērtēšanā, to svaru, kā arī cenas un pārējo kritēriju savstarpējo 

attiecību un izdevīgākā Piedāvājuma aprēķināšanas algoritmu Iepirkumu komisija noteiks 
Iepirkumu komisijas sēdē pirms Piedāvājumu atvēršanas sēdes. Piedāvājumu izvērtēšana tiks veikta 
atbilstoši šajā sēdē noteiktajam kritēriju svaram, kuru grozīšana izvērtēšanas gaitā nav pieļaujama. 

6.7. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt visus Piedāvājumus, ja tie nav ekonomiski izdevīgi 
Pasūtītājam, un izbeigt konkursu. 

6.8. Ja konkursam ir iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkumu komisijai ir tiesības piešķirt 
Pasūtījumu vienīgajam Pretendentam, ja tā nolemj, ka Pretendents ir kvalificēts, Piedāvājums ir 
būtiski atbilstošs Konkursa nolikuma prasībām un ir ekonomiski izdevīgs. 
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6.9. Pretendentu, kura Piedāvājumu Iepirkumu komisija atzīs par izdevīgāko, Pasūtītājs uzaicinās uz 
līguma pārrunām. Veiksmīgu līguma pārrunu gadījumā, ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par 
Pasūtījuma izpildi. Neveiksmīgu līguma pārrunu rezultātā, Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt par 
izdevīgāko atzīto Pretendenta Piedāvājumu un uzaicināt uz pārrunām nākamā izdevīgākā 
Piedāvājuma iesniedzēju vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu bez Pasūtījuma piešķiršanas. 
Līguma saskaņošanas pārrunu gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs piedāvāt Pretendentam samazināt kopējo 
Piedāvājuma cenu. 

6.10. Pirms līguma noslēgšanas Pasūtītājs vai Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības 
attiecībā pret Pretendentu, neatkarīgi no Iepirkumu komisijas lēmuma vai Pretendentam nosūtītā 
paziņojuma.  

6.11. Iepirkumu komisija ir tiesīga atcelt konkursu vai noraidīt visus Piedāvājumus jebkurā laikā pirms 
līguma noslēgšanas, neuzņemoties saistības atlīdzināt ar Pretendentu dalību konkursā saistītos 
izdevumus vai zaudējumus. Iepirkumu komisijai nav pienākums par konkursa uzvarētāju atzīt 
pretendentu ar viszemāko piedāvāto cenu. 

6.12. Pretendentiem, kuru Piedāvājumi ir noraidīti, paziņojums par Piedāvājuma noraidīšanu tiks 
nosūtīts pēc tam, kad tiks noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju. Paziņojumā par Piedāvājuma 
noraidīšanu netiek norādīts noraidīšanas iemesls un konkursa uzvarētājs. 

 
7. Līguma slēgšana ar konkursa uzvarētāju un būtiskie līguma noteikumi  

7.1.Konkursa uzvarētājam no Pasūtītāja saņemtajā paziņojumā noteiktajā termiņā jāierodas noslēgt 
līgumu ar Pasūtītāju.  

7.2.Ja konkursa uzvarētājs noteiktajā termiņā neierodas vai atsakās parakstīt Līgumu, Iepirkumu 
komisija ir tiesīga atcelt savu lēmumu par konkursa uzvarētāju. Šajā gadījumā Iepirkumu komisija ir 
tiesīga par konkursa uzvarētāju atzīt Pretendentu, kurš ir iesniedzis nākamo izdevīgāko 
Piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu bez pasūtījuma piešķiršanas. 

7.3. Būtiskie līguma noteikumi, kas tiks iekļauti ar konkursa uzvarētāju slēdzamajā līgumā: 
7.3.1. līguma priekšmets (saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkumu komisijas lēmumu); 
7.3.2. līguma cena (saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkumu komisijas lēmumu);  
7.3.3. apmaksa par saņemto degvielu tiks veikta pēcapmaksas veidā, bet ne ātrāk kā 21 dienas laikā no 

degvielas un atbilstoša maksājuma dokumenta saņemšanas dienas; 
7.3.4. visus strīdus un domstarpības, kas radīsies starp Pusēm sakarā ar līguma izpildi, Puses risinās 

pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas 
izrietēs no līguma, kas skars to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi 
izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā (reģ. Nr.40003763593), 
saskaņā ar tās reglamentu. Šķīrējtiesnešu skaits būs trīs. Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs 
latviešu. 

8. Noslēguma noteikumi 
8.1.Visi konkursa gaitā saņemtie Piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 

Pretendentiem. 
8.2.Iepirkumu komisija saņemtos Piedāvājumus bez Pretendenta iepriekšējas piekrišanas ir tiesīga 

izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai.  
8.3.Pasūtītājs neizpaudīs Piedāvājumu saturu trešajām personām bez Pretendenta iepriekšējas rakstiskas 

piekrišanas, kā arī Pasūtītājs neizpaudīs informāciju par Iepirkuma komisijas sēdes gaitu un 
nemotivēs Pretendentiem konkursā pieņemto lēmumu. 

8.4.Pretendents apņemas neizpaust trešajām personām šī konkursa nolikuma un Tehniskajā uzdevumā 
norādīto informāciju, kas ir Pasūtītāja komercnoslēpums, kā arī jebkuru citu informāciju, kas 
Pretendentam kļūst pieejama vai paliek zināma saistībā ar šo konkursu. 

 
9. Pielikumi 

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas. 
Pielikums Nr. 2 – Piedāvājuma degvielas cenas aprēķina piemērs uz 3 lapām. 
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Pielikums Nr.1. 
Konkursa nolikumam par dīzeļdegvielas piegādi uz “NPS Džūkste” 2021.gadā 

 
  

 
Tehniskā specifikācija 

 
 
 
Nosaukums 
 

 
Aptuvenais degvielas daudzums 

litros 2021.gadā 
Piezīmes 

 
 
Dīzeļdegviela (eiro) 

 
 

70 000 

Degvielas kvalitātei jāatbilst LR Ministru 
kabineta 26.09.2000. Noteikumiem 
Nr.332 “Noteikumi par benzīna un 
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

 
 
Papildus noteikumi degvielas piegādei: 
 
 
1. Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas tiek iesniegtas piegādes vietā ar kārtējo kravu. 
 
2. Datu drošības lapas tiek iesniegtas piegādes vietā ar degvielas pirmo piegādi. 
 
3. Degvielas piegādes laiks - līdz plkst. 15.00. 

 
4. Degvielas piegādes laiks – ne vēlāk kā divas darba dienas no pasūtīšanas datuma. 
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Pielikums Nr.2. 
Konkursa nolikumam par dīzeļdegvielas piegādi uz “NPS Džūkste” 2021.gadā 

 
 
 
 
 

Piedāvājamās dīzeļdegvielas cenas aprēķina piemērs 
 
Piegādājamās dīzeļdegvielas cena tiek noteikta pamatojoties uz Leta biznesa portāla „Nozare.lv” 
iepriekšējas dienas pirms piegādes dīzeļdegvielas (DD A0 (arī citas norādītās klases)) 
vairumtirdzniecības cenu datiem. 
 
Piedāvātā degvielas cena tiek noteikta sekojoši: 
 
Par degvielas cenas bāzi tiek ņemta „nozare.lv” portālā dīzeļdegvielas (DD A0 (arī citas klases)) visu 
piedāvājumu iepriekšējās dienas pirms piegādes vairumtirdzniecības vidējā degvielas cena. 

Dīzeļdegviela tiek iegādāta par minētās bāzes cenu, pieskaitot atlaidi vai uzcenojumu, kuru pretendents 
piedāvā.   

Bāze mainās atkarībā no tirgus situācijas, bet atlaide, kuru piedāvā Pretendents, paliek nemainīga līdz 
līguma darbības beigām (līdz apkures sezonas beigām). 
 
Piemēram: 
 
2019.gada 29.oktobrī dīzeļdegvielas (Leta biznesa portāla “Nozare” 2019.gada 29.oktobra izdruka 
pievienota) bāzes cena tiek aprēķināta sekojoši:  
 
0.884 (DD B5, Termināls Olaine) + 0.872 (DD B5, Termināls Saldus) + 0.889 (DD B5, Termināls 
Lāčupe) + 0.886 (DD B5, Termināls Rēzekne)+ 0.891 (DD B5, Termināls Valmiera) = 4.422/5=0.8844 
bāzes cena ar PVN 
 
Piegādājamās DD 1 litra cena EUR bez PVN Atlaides gadījumā: 
 
0.8844 bāzes cena ar PVN - „ATLAIDE” EUR ar PVN = Cena/1,21 = 
= Piegādājamās DD 1 litra cena EUR bez PVN 
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Degvielas vairumtirdzniecības cenas 29.oktobrī plkst.9.30 

Kompānija un degvielas marka Cena (Eur/par litru) 

SIA "ORLEN Latvija" 
 

Termināls Olaine 
 

Benzīns 95 (E5) 0.998 

DD B5 0.884 

DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem 0.462 

DD A1 - 

DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem - 

DDA2 - 

DD A2 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem - 

Termināls Saldus (tikai ar mūsu piegādi) 
 

Benzīns 95 (E5) 0.980 

DD B5 0.872 

DD bez BIO - 

DD A2 - 

Termināls LĀČUPE 

Dīzeļdegviela B5 0.889 

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem (A0) 0.420 

Termināls Rēzekne (Komunālā iela 6, Rēzekne) 
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Benzīns 95 (E5) 1.013 

DD B5 0.886 

DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem 0.462 

DD iezīmēta (marķēta) 0.418 

DD A2- - 

Termināls Valmiera (Mūrmuižas iela 15, Valmiera) 
 

Benzīns 95 1.010 

DD B5 0.891 

DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem 0.418 

DD A1 - 

DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem- - 

DD A2 - 

DD A2 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem - 

Termināls Cēsis (Birzes iela 2, Cēsis) 
 

DD A0 - 

DD B5 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem - 

DD B5 - 

DD A1 bez akcīzes nodokļa lauksaimniekiem - 

Marķētā dīzeļdegviela APKUREI (Sarkana) E klase - 

Piezīme: Naftas produktu cenas var mainīties atkarībā no iepērkamās degvielas daudzuma  

 LETA 
 


