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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma Identifikācijas numurs: AND/2010/19; 

1.2. Iepirkuma priekšmets: pārtikas preču piegāde; 
1.3. Pasūtītājs: Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) , reģ. Nr. 90000065754, adrese: 

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. 65324573, fakss 65324573,  e-

pasts: padome@aglona.lv, Pasūtītāja bankas rekvizīti:  a/s SEB Banka Preiļu fil.,  konts 
LV47UNLA002600130122, kods: UNLALV2X   

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta:  2011.gadā piegādāt pārtikas preces Aglonas novada  iestādēm,  
 1.4.1. Aglonas vidusskola - Daugavpils ielā -6, Aglona, Aglonas novads, LV 5304. Tālruņi                   
                     Direktore 65321373, vietnieki 65321358 

1.4.2. Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāde - Jaudzemu ielā 7a, Aglona, Aglonas 
novads, LV- 5304,  Tālr. 65322451 

1.4.3. Priežmalas pamatskola - Priežmalas, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, 
Tālr. 29368192 

1.4.4. Grāveru pamatskola - Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV – 5655, 

Tālr. 65629719 
1.4.5. Šķeltovas pamatskola - Skolas ielā 1, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV – 5653, 

Tālr. 65600825 
1.4.6. Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta” - Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads, 

LV 5304,  Tālrunis 65321339 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.5.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 9. decembra plkst.11.00, Aglonas novada domē 

pēc adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. 65324573, fakss 
65324573. Piedāvājumi tiks atvērti uzreiz pēc iesniegšanas termiņa beigām; 

1.5.2. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērtu atdos vai aizsūtīs 

atpakaļ iesniedzējam; 
1.5.3.  Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas; 

1.5.4. Piedāvājumus atvērs to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 
laiku, piedāvāto cenu ; 

1.6. Nolikuma saņemšana: Nolikumu var saņemt katru darbdienu no brīža, kad  Konkurss izsludināts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, elektroniski pieprasot pa e- pastu: 
padome@aglona.lv  

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.7.1. Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 90 dienas, skaitot no piedāvājuma   
          atvēršanas dienas; 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā, 
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam; 
1.8. Piedāvājuma noformēšana: 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: pasūtītāja 

nosaukums un juridiskā adrese; pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; atzīme 
„Piedāvājums  Atklātam konkursam „Pārtikas preču piegāde Aglonas novada izglītības 

iestādēm un BSAC “Somerseta””, iepirkuma identifikācijas  Nr.AND/2010/19, neatvērt 

līdz  2010. gada 9. decembrim plkst.11.00; 

1.8.2.  Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

- pretendentu atlases dokumentiem; 
- tehniskā  un finanšu  piedāvājuma; 

1.8.3.Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai Atklātam konkursam ir jānoformē atbilstoši LR 
normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt cauršūtām un caurauklotām kopā tā, lai dokumentus 
nebūtu iespējams atdalīt un nomainīt lapas, dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai 

mailto:padome@aglona.lv
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jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumu ievieto aploksnē, kuru aizlīmē un 

līmējuma vietā jābūt zīmogam vai parakstam;  
1.8.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem     

labojumiem vai svītrojumiem; 
1.8.5.  Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Kvalitāti apliecinošus dokumentus (piem., sertifikātus) 

var iesniegt citā valodā, šiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta  apliecināts tulkojums 

latviešu valodā;  
1.8.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija ir jāapliecina ar 

Pretendenta vadītāja parakstu un zīmogu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
1.8.7. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīviem aktiem  atbilstoši 

noformēta pilnvara; 

1.8.8.  Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Atklātā konkursa Nolikumā 
ietvertos nosacījumus; 

1.8.9.   Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ. 
 1.8.10. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, 

Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Aglonas 

novada domes nodevām” (apstiprināti ar Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra 
lēmumu (prot. Nr.2 §2)). 

  Piedāvājumus, kuri neatbilst 1. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 
 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

2.1.  Iepirkuma priekšmets ir Pārtikas preces saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 
 (2. pielikums ); 

2.2.  Aglonas novada izglītības iestādēm nepieciešami šādi pārtikas produkti un preces: 

2.2.1. Maize 
2.2.2. Konditorejas izstrādājumi 

2.2.3. Piens, piena produkti un jogurts 
2.2.4. Siers 
2.2.5. Cūkas  gaļa 

2.2.6. Vistas gaļa 
2.2.7. Desas, pastētes, žāvētas gaļās izstrādājumi un pelmeņi. 

2.2.8. Zivju produkti 
2.2.9. Milti, putaimi, sasitītie produkti 
2.2.10. Dārzeņu konservi 

2.2.11. Bakalejas preces 
2.2.12 Dārzeņi, augļi, ogas 

2.2.13 Saldētā produkcija. 
2.3. Visām precēm jāatbilst šādiem normatīvajiem aktiem: 

2.3.1. .Pārtikas aprites uzraudzības likums; 

2.3.2. Preču un pakalpojumu drošuma likums; 
2.3.3.  MK not. Nr.269 “Higiēnas prasības pārtikas apritē”; 

2.3.4. MK 2000.gada 8.augusta noteikumi nr.264 “Noteikumi par obligātajām nekaitīguma 
prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktos”. 

2.4. Kvantitātes raksturojums :  
2.4.1.Pārtikas preces nepieciešams piegādāt regulāri (izņemot  brīvlaiku skolām un vienu mēnesi 

PII). Skolu brīvdienu laikā produktu piegādi iespējams vajadzēs veikt bērnu nometnēm 
(iepriekš saskaņojot ar Piegādātāju). Aptuvenais daudzums mēnesī norādīts nolikuma 
pielikumā nr. 2  

2.4.2.Konkrētais preču sortiments un apjoms, kā arī piegādes grafiks tiek saskaņots pirms 
piegādes ar katras iestādes vadību. 
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2.5. Cenu piedāvājumu veids: Lati (LVL), pārtikas precēm par vienu kilogramu vai par vienu   

gabalu.  
2.6.  Samaksas termiņi: Samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu, bezskaidras naudas norēķinā 20 darba 

dienu laikā pēc preces saņemšanas, saskaņā ar preču pavadzīmē – rēķinā norādīto summu. 
 

3. Prasības pretendentiem: 

3.1.  Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs, kurš ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu 
apvienība jebkurā to kombinācijā; 

3.2.  Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas izslēgšanas 
nosacījumi; 

3.3.  Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likumam un citām normatīvo 

aktu prasībām; 
3.4. Pretendents spēj nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu transportu; 

3.5.  Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu pārtikas produktu piegādē;  
3.6. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, 2 ( 

divas ) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu; 

3.7.     Pretendents veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi       
ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošina attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai 

kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā. 
 
4. Iesniedzamie dokumenti (oriģināli vai apliecinātas to kopijas): 

4.1.  Pretendenta pieteikums ( 1. Pielikums );  
4.2.  Komersanta reģistrācijas apliecība;  
4.3.  Pārtikas un Veterinārā dienesta izsniegtās Reģistrācijas un/vai Atzīšanas apliecība; 

4.4.  Izziņa par savu kopējo finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk 
kā par trim iepriekšējiem gadiem; 

4.5.   Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot 
summas, laiku (gadu un mēnesi) un saņēmējus. Informācijai pievieno vismaz trīs pozitīvas 
atsauksmes.  

Piedāvājumus, kuri neatbilst 4. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, komisija  
ir tiesīga tālāk neizskatīt.   

 
5. Finanšu un Tehniskais piedāvājums  

5.1. Tehnisko un Finanšu  piedāvājumu sagatavo saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām (2. 

pielikums); 
5.2 Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz produktu paraugi vērtēšanai un produktu sertifikāti vai 

citi  produktu kvalitāti apliecinoši dokumenti. 

Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 5. punktā norādītajām prasībām, vai paraugi, kuri neatbilst 
Pasūtītāja specifiskajām (pirmsskolas vecuma bērnu pārtika) vajadzībām komisija ir tiesīga tālāk 

neizskatīt.  

 

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji: 

6.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu 
prasībām un ir ar viszemāko cenu;  

6.2.  Pēc pasūtītāja pieprasījuma piecu darbdienu laikā jāiesniedz izziņas (oriģināli vai 

apliecinātas kopijas) tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības: 

6.2.1. kompetentas institūcijas (UR) izziņa, izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas 
dienas, kas apliecina, ka pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6. 
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punktā minētā persona nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā 

vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 
6.2.2. izziņa, kuru ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas, izdevis Valsts ieņēmuma 

dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu 
administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39. panta 
pirmās daļas 6. punktā minētā persona reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīves vieta), un kura 

apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6. punktā 
minētai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 

6.3.    Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 2. 
punktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu 
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs no Valsts darba inspekcijas 

iegūst informāciju par to, vai pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 
6. punktā minētā persona Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar 

personu nodarbināšanu bez rakstveida līguma noslēgšanas, un vai attiecīgais tiesību akts, ar 
kuru piemērots sods, ietver Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā minētās 
pazīmes; 

6.4.  Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad pirms lēmuma pieņemšanas par līguma 
noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās 
slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

 

7. Iepirkuma līgums 

7.1.  Iepirkuma līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš atbilst šī nolikuma un normatīvo aktu 
prasībām; 

7.2.     Iepirkuma līguma projekts (3. Pielikums). 
 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

8.1.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 30. panta trešo un ceturto daļu, 
Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras 

dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: 
www.aglona.lv. sadaļā Iepirkumi . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā 

publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
8.2. Telefoniski informācija netiks sniegta. Pretendenti pieprasījumus par nolikumu un iepirkuma 

priekšmetu iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 65324573 un pa pastu uz Aglonas novada domes 

adresi – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304.  

8.3. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju, komisija to sniedz iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 
ievietojot mājas lapā www.aglona.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot uz pieprasītāja e-pastu 
vai faksu. 

8.4. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 
informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.Pieprasīt, lai pretendents 

precizētu informāciju par savu piedāvājumu; 
8.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt un vērtēt produktu paraugus, kā arī pieprasīt visu produktu 

sertifikātus; 

8.6.  Vērtēt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo 
Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, pārtraukšanu 

neizvēloties nevienu piedāvājumu; 
8.7.  Samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls. 
 

9.Pretendenta tiesības un pienākumi 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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9.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

9.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē; 
9.3.   Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma un normatīvo aktu prasībām; 

9.4.  Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju; 
9.5.  Iesniegt produktu paraugus un sertifikātus pēc pasūtītāja pieprasījuma, norādītajā laikā  un 

vietā; 

9.6.   Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju, pasūtītājs to sniedz ne 
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; 

9.7.   Iesniegumu par nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Pretendents 
iesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā četras darbdienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām. 

 
Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1. pielikums  - Pieteikums. 
2. pielikums  - Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma. 
3. pielikums - Līgums. 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:                                                               I.Barkeviča 
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 1. pielikums 

                                                              

 

                                                           Pieteikums 

 

Iepirkumam, par tiesībām veikt pārtikas produktu piegādi Aglonas novada domes 

izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” vajadzībām, identifikācijas numurs AND/2010/19. 

 

Piesakāmies piedalīties Atklātā konkursā, “ Pārtikas produktu piegāde RAglonas 

novada domes izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta” vajadzībām”, ID Nr. AND/2010/19 

par tiesībām noslēgt līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 

noteikumiem. 

        Ar šo: 

1)Apliecinām, ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

nosacījumi. 

2)Apliecinām, ka mūsu piedāvātā prece un pakalpojums atbilst LR normatīvo aktu prasībām.    

3)Apliecinām, ka veicam paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas 

nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu un nodrošinām attiecīgās pārtikas aprites drošības 

procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā. 

4)Apliecinām, ka mūsu rīcībā esošie transporta līdzekļi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

higiēnas prasībām pārtikas produktu pārvadāšanai. 

5)Mēs piesakāmies uz _______ pārtikas produktu piegādes daļu  un piedāvātā cena bez PVN 

ir______________________________________________ ( cipariem un vārdiem);  

6)Mēs piesakāmies uz _______ pārtikas produktu piegādes daļu  un piedāvātā cena bez PVN 

ir______________________________________________ ( cipariem un vārdiem);  

7)  ..... iekļaut tik daļas  cik nepieciešams,  

8)Cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. 

9)Visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Pretendents 
[ ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara]. 

Z.v. 

 

Datums                                                                                                Paraksts 
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Pielikums 1a 

 

Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem 

 

Produktam ir jābūt nebojātam (nedrīkst trūkt produkta daļas - parasti augļa kātiņš - un tas 

nedrīkst būt mehāniski bojāts; 

Produktam ir jābūt labā stāvoklī (nebojātam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri bojāts, 

ka vairs neder patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem; 

Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez 

zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām; 

Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā 

tam ir jābūt pilnīgi svaigam un produktam nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas pazīmes; 

Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem; 

Produktam ir jābūt bez kaitēkļu bojājumiem. Kaitēkļu bojājumi var ne tikai pasliktināt 

produkta kopskatu, bet arī ietekmēt tā uzglabāšanu un kvalitāti; 

Produktam ir jābūt bez lieka virsmas mitruma; 

Produktam ir jābūt bez svešas smaržas vai garšas; 

Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam; 

Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam. Ražas novākšanas brīdī produkcijai ir jābūt 

pietiekami attīstītai ar šķirnei raksturīgām pazīmēm, jo tas ietekmē produkcijas uzglabāšanos; 

Produktam ir jābūt pietiekami nobriedušam. Dārzeņus bieži novāc pirms botāniskās 

gatavības sasniegšanas, tāpēc šo prasību dārzeņiem parasti neizvirza; 

Produkta attīstības stadijai un kondīcijai ir jābūt tādai, lai tas varētu  izturēt  pārvadāšanu un 

pārkraušanas, lai nokļūtu paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā. 

Produktam ir jābūt safasētam atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 

Šādas prasības ieteicams ievērot, bet to ievērošanu vai neievērošanu neregulē Latvijas 

likumdošana. Taču gribam vērst uzmanību, ka ārējās pazīmes būtiski ietekmē produktu 

kvalitāti kopumā, t.sk. augļu un dārzeņu piegādes un uzglabāšanas laikā. 
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3.pielikums 
 

PIEGĀDES  LĪGUMS Nr. _____ 

 
Aglonas novads       

2010 .g.______________ 

 
Aglonas novada dome, reģ.Nr.90000065754, Somersetas iela 34, Aglonas, Aglonas novads, LV-

5304, tās domes priekšsēdētāja Igora Rešcenko personā, kas darbojas pamatojoties uz domes 
Nolikumu, no vienas puses un ________________________ turpmāk saukts “Izpildītājs”, kas 
darbojas uz Statūtu pamata, direktora _________________________ personā, no otras puses, pastāvot 

pilnīgai vienprātībai, saskaņā ar “Publiskā iepirkuma likumu”, noslēdza līgumu par sekojošo: 

I Līguma priekšmets 

1.  Pasūtītājs pašvaldības vārdā iepērk preci izglītības iestāžu vajadzībām (turpmāk - pasūtījums) un 
apņemas to apmaksāt. 

2. Izpildītājs apņemas izpildīt šādu pašvaldības iepirkumu – piegādāt pārtikas preces Aglonas novada 

izglītības iestādēm-   iestādes nosaukums . 

II Iepirkuma kvalitāte un apjoms 

3. Izpildītājs apņemas veikt iepirkumu pienācīgā kvalitātē, kam jāatbilst šādiem normatīvajiem 
aktiem: 

3.1.  Pārtikas aprites uzraudzības likums; 

3.2.  MK 2000.gada 8.augusta noteikumi nr.264 “Noteikumi par obligātajām nekaitīguma 
prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas 

produktos” 

3.3. Preču un pakalpojumu drošuma likums;; 

3.4. MK 2000.gada 8.augusta noteikumi nr.264 “Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām 

un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos. 

3.5. MK not. Nr.269 “Higiēnas prasības pārtikas apritē”; 

4. Nepieciešamības gadījumā Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma atbilstības novērtēšanu 
obligātajās sfērās (cilvēka dzīvības, veselības, kā arī vides aizsardzības), kas pakļautas valdības 
noteiktajai obligātajai atbilstības novērtēšanai. 

5. Izpildītājs apņemas izpildīt iepirkumu saskaņā ar konkursā iesniegto piedāvājumu, kas ir šī līguma 
neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums). 

6.Iepirkuma apjoms un sortiments ir atkarīgs no Pasūtītāja vajadzībām, iepriekš vienojoties ar 
izglītības iestades vadītāju. 

 

III Norēķini par valsts iepirkuma izpildi 

7.Līguma cenas tiek noteiktas latos (Ls) ar pārskaitījumu Izpildītāja bankas kontā. 

8.Kopējā līguma summa: atbilstoši iesniegtam piedāvājumam 

9.Pasūtījums tiek apmaksāts pēc vienošanās cenas, saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu. 
10.Preču cena nevar būt atšķirīga no cenas iesnigtā piedāvājumā, vienīgi ja preces cena ir atkarīga no 

sezonas (augļiem, dārzeņiem izņemot pārtikas kartupeļus), valsts fiskālās politikas (izmaiņas 
nodokļos, kas ietekmē preces cenu), cenu izmaiņas energoresursiem (būtiskas izmaiņas -virs 10%) - 
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iepriekš rakstiski informējot par izmaiņām Pasūtītāju. Cenu izmaiņas nedrīkst būt lielākas par LR 

oficiāli noteikto inflācijas līmeni. 
 

IV Norēķinu kārtība 

11.Izpildītājs kopā ar piegādātajām precēm iesniedz Pasūtītājam preču pavadzīmi – rēķinu. Ja 
piegādāto preču apjoms, kvalitāte, sortiments un cena atbilst konkursa piedāvājumam un šī līguma 

nosacījumiem, Pasūtītājs apmaksā rēķinu 20 darba dienu laikā. 

12.Pēc iepirkuma izpildes, kā arī, gadījumā, ja līgums tiek lauzts, Izpildītājam, ne vēlāk kā viena 

mēneša laikā no pasūtījuma pieņemšanas dienas, jāsastāda un jāpaziņo Pasūtītājam norēķins. 

  

V Līguma izpilde un kontrole  

13.Pirms galīgās pasūtījuma apmaksas Pasūtītājs pārliecinās, ka veiktais pasūtījums atbilst līguma 
nosacījumiem. 

14.Pasūtījums tiek pieņemts pasūtījuma izpildes vietā – Aglonas novada izglītības iestādes 
(Nosaukums un adreses pielikumā nr.2). Prece tiek pieņemta sakaņojot ar izglītības iestāžu 
vadītājiem. Kā darbu pieņemšanas akts tiek uzskatīta grāmatvedības attaisnojuma dokuments, kurā 

norādīta pievienotās vērtības nodokļa summa. Pavadzīmi paraksta abas līgumslēdzējas puses. 

15.Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, 

pieprasīt un saņemt ar pasūtījuma izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas. 

 

VI Pienākumi un atbildība 

16.Pasūtītājs apņemas: 
16.2.ievērot šī līguma nosacījumus; 
16.3.informēt Izpildītāju par iepirkuma kvalitātes neatbilstību līguma nosacījumiem ne vēlāk kā 

nedēļas laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk, kā 15 dienu laikā no 
pavadzīmes -rēķina parakstīšanas dienas. 

17.Izpildītājs apņemas: 
17.2.veikt iepirkuma izpildi līgumā paredzētajā apjomā, kvalitātē, termiņā un atbilstoši iesniegtam 

piedāvājumam; 

17.3.ja Izpildītājs neizpilda II.daļas nosacījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt piegādāto preci 
(vienas piegādes apjomā) un pieprasīt iepirkuma izpildi atbilstošā apjomā, kvalitātē un 

termiņā; 
17.4.nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par izmaiņām iepirkuma izpildē un pamatot 

izmaiņu nepieciešamību. 

17.5.nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai iepazīties ar dokumentāciju, kas 
apliecina piegādāto preču izcelsmi un kvalitāti. 

18.Katra puse ir atbildīga par līguma neizpildīšanu vai par to, ka līgums nav izpildīts pienācīgi tās 
vainas dēļ. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus. 

19.Gadījumā, ja iepirkuma izpilde aizkavējas, kādas no pusēm vainas dēļ, tad vainīgā puse izmaksā 

cietušajai pusei līgumsodu, kura apmēru nosaka no neizpildītā līguma apjoma. 

20.Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta pasūtījuma izpilde 0,5% apmērā par katru 

nokavēto dienu. 

21.Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 50% no pasūtījuma kopējās summas.  
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VII Nepārvarama vara 

22.Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas par pasūtījuma izpildi gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas 
varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, un citas darbības, kas tiešā veidā 

ietekmē šī līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.  

23.Nepārvaramas varas iestāšanas ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju izziņu. Pusēm 
nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie 

pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos. 

24.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru puses 

nosaka ar atsevišķu vienošanos. 

 

VIII Līguma darbības termiņš 

25.Šis līgums stājas spēkā no 2011.g.___janvāra un darbojas līdz 2011.gada 31.decembrim. 

 

IX Līguma grozīšana un laušana  

26.Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt līguma nosacījumus, lai tā izpilde būtu pusēm izdevīga, 
noformējot rakstisku vienošanos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

27.Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā 
kārtībā lauzt šo līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei 15 dienas iepriekš. 

28.Ja tiek pārsniegta kopējā līgumā noteiktā summa, līgums zaudē savu spēku.  

 

X Strīdu izskatīšanas kārtība. 

29.Pušu domstarpības, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās 
tiek noformēta rakstiski. 

30.Gadījumā, ja puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesai. 

31.Par norēķinu termiņu un kārtības ievērošanu Izpildītājam ir tiesības sūdzību iesniegt pakļautības 
kārtībā Labklājības ministrijā vai celt prasību tiesā. 

32.Sūdzībā par pārskatīto norēķinu nevar celt prasības, kuras nebija minētas iebildumos par sākotnējo 
norēķinu. 

33.Ja izpildītājs iesniedzis sūdzību pakļautības kārtībā, viņš nevar celt prasību tiesā, bet ja viņš vēl 

nesaņēmis samaksu, atsauc pakļautības kārtībā iesniegto sūdzību pirms tās izskatīšanas, viņš var celt 
prasību tiesā. 

34.Pārsūdzot lēmumu, kas pieņemts, izskatot sūdzību pakļautības kārtībā, pasūtījuma Izpildītājs var 
griezties tiesā viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas par sūdzību. 

35.Ja Izpildītājam iesniegtajā norēķinā vēlāk tiek atrasta kāda kļūda, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam 

jaunu izlabotu norēķinu ar priekšlikumu atmaksāt pārmaksāto summu. Ja Izpildītājs neatmaksā šo 
summu, Pasūtītājs ir tiesīgs celt prasību tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no atmaksas pieprasīšanas 

dienas. 

XI Citi noteikumi 

36.Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāsaņem atļauja no kompetentām institūcijām. 

37.Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu trešajai personai. 

38.Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
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39.Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs 

pie Izpildītāja, tiem ir vienāds juridisks spēks. 

 

XII Pušu adreses, rekvizīti un paraksti 

40.Pušu adreses un rekvizīti: 

Pasūtītājs  Aglonas novada dome 

Reģ. Nr. 90000065754  
Adrese: Somersetas iela -34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

Norēķinu konts:  LV47UNLA0026000130122                             
Unibankas Preiļu filiāle.,                                             

 Kods: UNLALV2X026   

Izpildītājs 

Institūcijas nosaukums - 
Adrese -  

Reģ. Nr. 
Bankas rekvizīti -  
Norēķinu rēķins, konts nr. 

kods 

41.Pušu paraksti: 

Pasūtītājs 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs 
 

                                                        Igors Reščenko 
z.v. 

 

Izpildītājs 

amats:  
________________ 

 
z.v. 
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Pielikums nr.2 līgumam 

Aglonas novada domes  iestādes 

 

Aglonas vidusskola 

Daugavpils ielā -6, Aglona,  

Aglonas novads, LV 5304 

Tālrunis 

Direktore 65321373 

Vietnieki 65321358 

 

Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāde  

Jaudzemu ielā 7a, Aglona, 

Aglonas novads, LV- 5304 

Tālr. 65322451 

Priežmalas pamatskola  
Priežmalas, Kastuļinas pagasts 
Aglonas novads, LV-5685 

Tālr. 29368192 
 

Grāveru pamatskola 

Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, 
Aglonas novads, LV – 5655 

Tālr. 65629719 
 

Šķeltovas pamatskola 

Skolas ielā 1, Šķeltovas pagasts, 
Aglonas novads, LV – 5653 

Tālr. 65600825 
 

Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta”  

Jaunciems 35, Aglona,  

Aglonas novads, LV 5304 

Tālrunis 65321339 
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