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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

AND/2011/21. 

 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona,  Aglonas novads,  LV-5304 

Reģistrācijas numurs: 90000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 653245735 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersona Ingūn Barkeviča, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, t.65324573, 

padome@aglona.lv 

 

1.3. Piegādātājs 

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū 

piegādāt preces. 

 

1.4. Pretendents 

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

 

1.5. Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss. 

 

1.6. Informācijas apmaiņa 

1.6.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem 

un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa pastu un faksu.  

1.6.2. Elektroniski nosūtītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. 

 

1.7. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

1.7.1. Atklāta konkursa „Malkas iepirkums” (iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2011/21) 

(turpmāk tekstā – atklāts konkurss) nolikums, tā grozījumi, kā arī iepirkuma komisijas 

sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā 

pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: www.aglona.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.  

1.7.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, 

kad tā publicēta Pasūtītāja interneta vietnē: : www.aglona.lv, sadaļā „Publiskie 

iepirkumi”.  

1.7.3. Ar atklāta konkursa nolikumu līdz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā minētā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties pie Pasūtītāja pārstāvja darba 

dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 līdz 2011. gada 8.decemrim plkst. 11.00 Aglonas 

novada domes kancelejā, Somersetas iela 34, Aglonā, Aglonas novads, iepriekš 

piesakoties pa tālruni: 65324573. 

 

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.8.1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Aglonas novada domes kancelejā, Somersetas ielā 34, 

Aglona, Aglonas novads  vai nosūtot pa pastu uz adresi: Aglonas novada dome, 

Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novads, LV-5304, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 

8.decembra plkst. 11.00. 

1.8.2. Pretendents atbilstoši 4.1.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu 

iesniedz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

1.8.3. Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam, ja: 

1.8.3.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 4.1.1.  apakšpunktā minētajām prasībām; 

1.8.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.8.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas beigu termiņa.  

 

1.9. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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1.9.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2011. gada                                                                                                                                                                                                                        

8.decembrī plkst. 11.00 Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas 

novads. 

1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

1.9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to 

iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto 

cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma 

iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu 

piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.   

1.9.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma 

komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.  

 

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš  

1.10.1. Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

1.10.1.1. 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

1.10.1.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu konkursā, līdz dienai, kad 

ir noslēgts iepirkuma līgums.   

1.11. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par konkursa 

nolikumu, iepirkuma komisija to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.8.1. apakšpunktā.  

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

2.1.1. Malkas piegāde (līdz 3210 m
3
) Aglonas novada domes iestādēm un struktūrvienībām līdz  

2011./2012. un  2012./2013. gada apkures sezonām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(nolikuma 1. pielikums). 

 

2.2. Tehniskās specifikācijas 

Tehniskās specifikācijas norādītas nolikuma 1. pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

2.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

2.3.1. Līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto 

saistību izpildei; 

2.3.2. Iepirkuma izpildes laiks: orientējoši no 02.01.2012. līdz 29.03.2013; 

2.3.3. Kurināmā piegādes vietas: 

2.3.3.1. Aglonas novada administratīvās ēkas katlu māja -  Somersetas iela 34,  Aglona,  

Aglonas novads (līdz 450 m
3
); 

2.3.3.2. Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes katlu māja – Jaudzemu iela 7a, 

Aglona, Aglonas novads (līdz 800 m
3
). 

2.3.3.3. Aglonas vidusskolas katlu māja – Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads 

(līdz 800 m
3
). 

2.3.3.4. Aglonas novada pirts katlu māja – Daugavpils iela 32, Aglona, Aglonas novads 

(līdz 90 m
3
). 

2.3.3.5. Aglonas novada Bērnu sociālā atbalsta centra „ Somerseta” katlu māja – 

Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads (līdz 150 m
3
). 

2.3.3.6. Aglonas novada  Komunālā dienesta telpu un garāžu katlu māja – Cirīšu ielā 7b, 

Aglona, Aglonas novads (līdz 500 m
3
). 

2.3.3.7. Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām – Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas 

novads (līdz 420 m
3
). 

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā: 
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3.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš 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 (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta 

ceturtās daļas 1. punktā noteiktos gadījumus); 

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, 

kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku 

nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie 

Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi, b) 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 

(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos 

gadījumus); 

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 

3. punktā noteikto gadījumu); 

3.1.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (Pasūtītājs 

Publisko iepirkuma likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par 

pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu); 

3.1.5. 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 parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (simts) latus; 

3.1.6. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīves vieta) Pretendenta darba ņēmēju mēneša 

vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru  gada ceturkšņu 

periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 (septiņdesmit) 

procentiem no  darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā 

attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts 

ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas 

lapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju 

mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

3.1.7. Pretendenta – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina 

citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa 

no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies 

gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 (septiņdesmit) 

procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts 

ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas 

lapā internetā; 

3.1.8. ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendenta darba ņēmēju mēneša 

vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu 

periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 (septiņdesmit) 

procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā Pretendents 

reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši 

NACE 2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs 
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attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju vidējie darba ienākumi periodā no 

nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

3.1.9. Pretendenta – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura 

nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena 

divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par 

kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 

(septiņdesmit) procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, 

kurā atrodas Pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo 

četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē 

atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim; 

3.1.10. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju  savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir 

iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

 

3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3.3. Atklāta konkursa 3.1.1. līdz 3.1.10. un 3.2.1. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas uz katru 

Pretendenta norādīto personu atsevišķi, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, t. sk. apakšuzņēmējiem, 

uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku (turpmāk tekstā – Saistītā 

persona). 

 

4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM 

 

4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības: 

4.1.1. Piedāvājuma iesniegšana: 

4.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā 

iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

4.1.1.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda: 

4.1.1.2.1. Piedāvājums atklātam konkursam „Malkas iepirkums” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.AND/2011/21); 

4.1.1.2.2. Norāde “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.   

4.1.1.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam.  

4.1.2.  Piedāvājuma sagatavošana: 

4.1.2.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  Ja kāds dokuments piedāvājumā 

un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam 

jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.   

4.1.2.2. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta vadītāja 

vai pilnvarotās personas parakstītām. 

4.1.2.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.  

4.1.2.4. Piedāvājumā jāietver: 

4.1.2.4.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši 

2. pielikumā norādītajai formai; 

4.1.2.4.2. Pretendentu atlases dokumenti (skat. 4.2. punktu); 

4.1.2.4.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) parakstīts Tehniskais piedāvājums 

(skat. 4.3. punktu); 

4.1.2.4.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) parakstīts Finanšu piedāvājums 

(skat. 4.4. punktu). 

4.1.3. Piedāvājuma noformēšana: 

4.1.3.1.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 eksemplārā ORIĢINĀLS; 

4.1.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai 
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labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību 

apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 

vārdiem.  

4.1.3.3. Piedāvājuma oriģinālam jābūt: 

4.1.3.3.1. cauršūtam (cauršūšanas tehnoloģijai jānovērš iespēja izņemt, 

pievienot vai aizvietot piedāvājuma lapas); 

4.1.3.3.2. ar secīgi numurētām lapām; 

4.1.3.3.3. ar pievienotu satura rādītāju.  

 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti: 

Lai pārbaudītu Pretendentu atbilstību nolikuma 3. sadaļas “Prasības Pretendentiem” prasībām, 

Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti:  

4.2.1. Pretendenta vadītāja vai Pretendenta pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras 

oriģināls) parakstīts apliecinājums (oriģināls), kas sagatavots atbilstoši atklāta konkursa 

nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai. Atbilstību atklāta konkursa nolikuma 3.1.4. -

3.1.7. apakšpunktos noteiktajām prasībām Pretendents var apliecināt nolikuma 

3. pielikuma 4. - 7. punktos prasīto apliecinājumu vietā, iesniedzot arī šādas izziņas (nav 

obligāta prasība):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas kompetentas iestādes 

citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 

(vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka 

Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas 

likvidācijas stadijā un kurā norādītas personas, kurām  ir Pretendenta 

pārstāvības un paraksta tiesības (kopija); 

4.2.1.2. izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas izdota ne agrāk kā vienu 

mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, un kura apliecina, ka  

Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas to 

pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 (simts) 

latus (kopija). Izziņā attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas to pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pretendentu un konkursa nolikuma 3.3. punktā minēto Saistīto 

personu jābūt ietvertai Valsts ieņēmumu dienesta informācijai par attiecīgās 

personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, 

kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības 

veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no 

saimnieciskās darbības apmēru un norādītai nozarei, kurā šī persona klasificēta 

atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. 

4.2.1.3. kompetentas institūcijas izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā 

dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (simts) 

latus (kopija). 

4.2.2. Lai ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un atklāta konkursa 

nolikuma 3.3. punktā minētā Saistītā persona apliecinātu, kas uz tiem neattiecas atklāta 

konkursa nolikuma 3.1.8. un 3.1.9. punktos minētie apstākļi, Pretendents kopā ar 

nolikuma 4.2.1.1 – 4.2.1.3. minētajām izziņām var iesniegt sagatavotu apliecinājumu 

(oriģināls), ka uz to un atklāta konkursa nolikuma 3.3. punktā minēto Saistīto personu 

neattiecas nolikuma 3.1.8. un 3.1.9. punktos minētie apstākļi (nav obligāta prasība). 

4.2.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas 

reģistrācijas apliecības vai izziņas kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (kopija); 

4.2.4. Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos 

ar apakšuzņēmējiem, informāciju kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks nodotas izpildei 

apakšuzņēmējam(-iem), norādot to kopsummu no līgumcenas, kā arī iesniedzot visus 
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atklāta konkursa nolikuma 4.2.1. līdz 4.2.3. apakšpunktā norādītos dokumentus arī par 

apakšuzņēmēju(-iem). 

4.2.5. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz: 

4.2.5.1. visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu 

parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret 

šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par personu, kas pārstāv attiecīgo 

piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību); 

4.2.5.2. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) 

realizē katrs no Piegādātājiem; 

4.2.5.3. nolikuma 4.2.1. līdz 4.2.3. apakšpunktā norādītos dokumentus par katru no 

Piegādātājiem. 

 

4.3. Prasības Tehniskajam piedāvājumam: 

4.3.1. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 1. pielikumā norādītajām Tehniskajām 

specifikācijām. 

4.3.2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4. pielikumā 

norādītajai formai. 

4.3.3. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 

(pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam. 

4.4. Prasības Finanšu piedāvājumam: 

4.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 5. pielikumā 

norādītajai formai. 

4.4.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar preču piegādi un Tehnisko 

specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi,  kā arī visas ar to netieši 

saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.); 

4.4.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda Latvijas Republikas latos un 

aprēķinos jālieto ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. 

4.4.4. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 

(pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.  

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma 

komisija veic slēgtā sēdē.  

5.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais 

piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no 

turpmākās dalības konkursā ( t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 

Piedāvājumu izvērtēšanas posmi: 

5.2.1. 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 

nolikuma 4.1.2. un 4.1.3. punktā norādītajām prasībām.   

5.2.2. 2.  posms – Pretendentu atlase  
Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina 

Pretendenta atbilstību nolikuma 3. sadaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām 

prasībām.  

5.2.3. 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 
Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā un 

nolikuma 1. pielikumā norādītajām prasībām.  

5.2.4. 4.  posms – Piedāvājumu vērtēšana: 
5.2.4.1. Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums 

atbilst atklāta konkursa nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām, un 

pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6. sadaļa 

„Aritmētisko kļūdu labošana”); 

5.2.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 

7. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”); 



 9 

5.2.4.3. Iepirkuma komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām 

atbilstošajiem piedāvājumiem katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) un nosaka 

Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

5.2.4.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi 

(nolikuma 8. sadaļa „Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

izslēgšanas nosacījumu pārbaude”) un pieņem lēmumu par Pretendenta 

atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu. 

5.3. Gadījumā, ja: 

5.3.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 

5.3.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 

5.3.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai 

5.3.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisijas 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa nolikuma 8.1.1. apakšpunktā minētos 

dokumentus, vai 

5.3.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc,  

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības atklātā konkursā.  

 

6. ARITMĒTISKO KĻŪDU LABOŠANA 

 

6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko 

kļūdu. 

6.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 

6.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, 

kura pieļautās kļūdas labotas. 

6.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā 

kārtībā labotās kļūdas. 

 

7. NEPAMATOTI  LĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA 

 

7.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojumu līgumam 

varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā 

pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

7.2. Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz:  

7.2.1. sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 

7.2.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas 

apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; 

7.2.3. piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 

7.2.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti 

pakalpojumi; 

7.2.5. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu. 

7.3. Ja Pretendenta sniegtais skaidrojums nav pietiekošs, iepirkuma komisija konsultējas ar 

Pretendentu, izvērtējot visus nolikuma 7.2. punktā minētos faktorus.  

7.4. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents 

nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu 

cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.  

7.5. Ja Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts kā nepamatoti lēts (Publisko iepirkumu likuma 

48. panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā), Pasūtītājs informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu 

uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu. 

 

 

8. PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 39. PANTA PIRMĀS DAĻAS IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU 

PĀRBAUDE 
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8.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas 

nosacījumi:  

8.1.1. iepirkuma komisija rakstveidā nosūta vēstuli Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, lūdzot 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādus dokumentus (izņemot 

gadījumu, ja minētie dokumenti jau iesniegti Pretendenta piedāvājumā saskaņā ar nolikuma 

4.2.1. un 4.2.2. punktu): 

8.1.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī 

izsniegta izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka Pretendentam un konkursa nolikuma 3.3. 

punktā minētajai Saistītajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un 

tie neatrodas likvidācijas stadijā un kurā norādītas personas, kurām ir paraksta 

tiesības (kopija);   

8.1.1.2. izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam 

un nolikuma 3.3. punktā minētajai Saistītajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie 

reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta)  Latvijā nav 

nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 100 (simts) latus un darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru  gada ceturkšņu periodā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 (septiņdesmit) 

procentiem no  darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā 

attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc 

Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu 

dienesta mājas lapā internetā. (kopija); 

8.1.1.3. izziņu, kuru ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un 

nolikuma 3.3. punktā minētajai Saistītajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai 

ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 100 (simts) latus (kopija); 

8.1.1.4. Ja Pretendents un nolikuma 3.3. punktā minētā Saistītā persona ir  reģistrēti 

ārvalstī (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta), lai apliecinātu, ka uz tām neattiecas 

atklāta konkursa nolikuma 3.1.8. un 3.1.9. punktos minētie apstākļi, iesniedz savu 

apliecinājumu. 

8.1.2. iepirkuma komisija rakstveidā nosūta vēstuli Valsts darba inspekcijai ar lūgumu sniegt 

informāciju par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un Publisko 

iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minēto personu par to, vai Pretendents 

un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētā persona Latvijā vai 

ārvalstī ir sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu 

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

8.2. Pēc 8.1.1. un 8.1.2. apakšpunktos minēto dokumentu saņemšanas, iepirkuma komisija pārbauda 

vai uz Pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minēto 

personu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 3.1.2., 3.1.4. – 3.1.10. punktos minētie apstākļi un 

pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no 

turpmākās dalības atklātā konkursā; 

8.3. Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības atklātā konkursā, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar 

nolikuma 5.2.4.3. un 5.2.4.4. apakšpunktu – nosaka nākamo piedāvājumu ar viszemāko 

piedāvāto līgumcenu un veic pārbaudi atbilstoši nolikuma 5.2.4.4. apakšpunkta prasībām. 

 

9. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

9.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 5. sadaļā noteikto kārtību nosaka piedāvājumu ar 

viszemāko piedāvāto līgumcenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar 

Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

9.2. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.  

9.3. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas saskaņā ar 
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Publisko iepirkumu likuma 32. panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma 

procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma 

procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, paziņojumu par 

iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad 

pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

9.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 

nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc tam, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā 

minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu 

uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts 

iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma 

termiņa beigām.  

9.5. Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam, tiek norādīts detalizēts 

pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. pantu.  

9.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt 

atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

9.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 

zemāko cenu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku 

kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.  Ja 

nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, 

ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 

sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 

pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

10.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  

10.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu 

piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma izvērtēšanai.  

10.3. Iepirkuma komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju 

kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī 

tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegt 

Publisko iepirkumu likuma 39. panta piektajā daļā minētās izziņas. 

10.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma 

ievietošanas internetā un publicēšanas, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības 

birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts likumā noteiktajā kārtībā.  

10.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma 

procedūru bez līguma noslēgšanas. 

10.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu.  

10.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt 

papildu informāciju par konkursa nolikumu. 

10.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, 

kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja interneta mājas lapā, kurā ir pieejams 

atklāta konkursa nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

10.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 

nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.  

10.10. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa 

rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.  

 



 12 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

11.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos 

nosacījumus.  

11.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 

rakstveidā.  

11.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likuma 

39. panta piektajā daļā minētos dokumentus, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 

11.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa un 

piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma 

komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa 

pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.  

11.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts.  

11.6. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā.  

11.7. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām 

Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

12. LĪGUMA PROJEKTS 

 

12.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 6. pielikumā 

pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

12.2. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem 

jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc 

minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks pieņemti.  

12.3. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja 

piedāvājumu.  

 

13. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU 

 

13.1. LR Publisko iepirkumu likums. 

 

14. PIELIKUMU SARAKSTS 

 

Šim nolikumam ir pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.  pielikums:  Tehniskās specifikācijas; 

2.  pielikums:  Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ( forma); 

3.  pielikums  Apliecinājums (forma); 

4.  pielikums:  Tehniskais piedāvājums (forma); 

5.  pielikums:  Finanšu piedāvājums ( forma); 

6.  pielikums: Līguma projekts. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ______________________ I.Barkeviča  
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Pielikums Nr. 1 
 

Identifikācijas numurs AND/2011/21 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

               Piegādes apjomi un specifikācijas:  

 

1.daļa Aglonas novada domes administratīvā ēka 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

 

Piegādes vieta, apjoms un laiks, 

uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

Koka malka m
3 

450 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

 

Garums 1 m  

Aglonas novada domes 

administratīvā ēka – 

Somersetas iela 34, Aglona 

Piegādātās malkas kubikmetru 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts. 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 

nedrīkst būt lielāks par 

10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 10% 

              

2.daļa Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

 

 

Piegādes vieta, apjoms un 

laiks, uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

Koka malka m
3 

800 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

 

Garums 1 m  

Aglonas novada 

pirmsskolas izglītības 

iestāde, Jaudzemu iela 7a, 

Aglona. 

Piegādātās malkas kubikmetru 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts. 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 

nedrīkst būt lielāks par 

10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 10% 

 

        3.daļa Aglonas vidusskola 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

 

 

Piegādes vieta, apjoms un 

laiks, uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

Koka malka m
3 

800 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

 

Aglonas vidusskola, 

Daugavpils iela 6, 

Aglona. 

Piegādātās malkas kubikmetru 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 

nedrīkst būt lielāks 
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Garums 1 m  daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts.. 

par 10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 

10% 

  

4.daļa Aglonas pirts 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

Piegādes vieta, apjoms un 

laiks, uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

Koka malka m
3 

90 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

 

Garums 1 m  

Aglonas pirts, Daugavpils iela 

32, Aglona. 

Piegādātās malkas kubikmetru 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts. 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 

nedrīkst būt lielāks par 

10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 10% 

 

5.daļa Aglonas novada Bērnu sociāla atbalsta centrs „Somerseta”  

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

 

 

Piegādes vieta, apjoms un 

laiks, uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

Koka malka m
3 

150 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

 

Garums 1 m  

Aglonas novada Bērnu 

sociālā atbalsta centrs 

„Somerseta” – Jaunciems 

35, Aglona 

Piegādātās malkas kubikmetru 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts. 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 

nedrīkst būt lielāks par 

10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 10% 

 

            6.daļa novada  Komunālā dienesta telpu un garāžu katlu māja 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

Piegādes vieta, apjoms un 

laiks, uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

 Koka malka m
3 

500 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

Pasūtītāja norādīta vieta Cirīšu 

iela 7b, Aglona. 

Piegādātās malkas kubikmetru 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 
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Garums 1 m 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts. 

nedrīkst būt lielāks par 

10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 10% 

 

            7.daļa Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

mērs 

Kopējais  

vienību 

skaits 

Izmēri, 

raksturlielumi 

Piegādes vieta, apjoms un 

laiks, uzskaites nosacījumi 

Kvalitātes prasības 

 Koka malka m
3 

420 Diametrs 

tievgalī no 8 

cm līdz 40 cm; 

 

Garums 1 m 

Pasūtītāja norādīta vieta 

Šķeltovas pagastā. 

Piegādātās malkas kubikmetru 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,6 (lapu kokiem) 

vai koeficientu 0,7 

(skujkokiem). Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – 2012.gada 

janvāris -2013.gada marts. 

Netrunējusi koka 

malka 

(malkas trupējums 

nedrīkst būt lielāks par 

10 %). 

Skujkoku malkas 

īpatsvars katrā 

piegādātajā kravā 

nedrīkst pārsniegt 10% 

 

 

Malka tiks uzmērīta atbilstoši LVS 82:2003. 

 

Piegādēm jānotiek darba dienās no plkst.8:00 līdz 17:00. Piegāde pārējā laikā pieļaujama 

tikai iepriekš vienojoties. 

 

Ja malkas sortiments, daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai malkas specifikācijai, 

Pasūtītājam ir tiesības atteikties no malkas pieņemšanas, nekavējoties par to informējot 

autovadītāju un Piegādātāju. 

 

 

1.1. Iepirkuma izpildes un līguma darbības laiks: 

1.1.1. Kurināmā piegādes laiks – orientējoši no 02.01.2012. – 29.03.2013. 

1.1.2. Līguma darbības laiks – no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto 

saistību izpildei. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     I.Barkeviča
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2.  pielikums  

(iepirkuma identifikācijas Nr.  AND/ 2011/21) 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ (FORMA) 

„Malkas  iepirkums” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.  AND/2011/21) 
 

Pretendents,______________________________________________________________________
1
,  

Pretendenta nosaukums 

reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________ 

     reģistrācijas numurs   direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds, 

(______________________)  
personas kods 

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „Malkas iepirkums”;  

2. apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;  

3. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 

pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu; 

5. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

6. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) nodrošināt malkas  piegādi Aglonas novada 

domes iestādēm un struktūrvienībām atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām par 

kopējo piedāvāto līgumcenu:   

 
___    DAĻA – _____ m

3 

Piegādes adrese: ______________. 

_______Ls (bez PVN)  

par 1 kub.m 

 

_______Ls (bez PVN)  

Kopējā summa 

Līguma izpildes 

termiņš no ___ līdz 

__ 

___    DAĻA – _____ m
3 

Piegādes adrese: ______________. 

_______Ls (bez PVN)  

par 1 kub.m 

 

_______Ls (bez PVN)  

Kopējā summa 

Līguma izpildes 

termiņš no ___ līdz 

__ 

…. ….. ….. … 

KOPĀ Ls ( bez PVN summa) ------   

Kopējā cena par visu darbu apjomu 

Ls ( ar PVN) 

   

 
Kopējā cena ir par malkas piegādi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos 

izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

Pretendenta vadītāja paraksts
2
:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Pretendenta adrese:  

Pretendenta tālruņa, faksa numuri:  

Pretendenta e-pasta adrese:  

Bankas rekvizīti:  

 z. v. 
                                                           
1
 Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem. 

2
 Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno 

pilnvara. 



3.  pielikums  

 (iepirkuma identifikācijas Nr.  AND/ 2011/21) 

 
APLIECINĀJUMS (forma) 

 

Pretendents, _______________________________________________________________*, 
                                                                              Pretendenta nosaukums 
vien.reģ.Nr.________________________________________________________________ ,  
                                                                       vienotais reģistrācijas numurs                  

tā _____________________________________________ , (       ) 
              direktora, vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds                             personas kods 

                                         

personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka uz viņu neattiecas zemāk minētie apstākļi: 
 
 

1) Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu 

par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā 

vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. 

punktā noteiktos gadījumus); 

2) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena 

vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības 

dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi, b) 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 

(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus). 

3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 

karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta 

ceturtās daļas 3. punktā noteikto gadījumu); 

4) ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39. 

panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma 

procedūras saskaņā ar šo punktu); 

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), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 (simts) 

latus; 

6) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīves vieta) Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru  gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 (septiņdesmit) procentiem no  darba ņēmēju vidējiem darba 

ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2. red. Klasifikācijas divu 

zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu 

dienesta mājas lapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie 

darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai; 

7) Pretendenta – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas 

personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā 

apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas 

iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 (septiņdesmit) procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša 

darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2. red. Klasifikācijas divu zīmju 
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līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta 

mājas lapā internetā; 

8) Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

sniedzis pieprasīto informāciju, 

 
kā arī, ja Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, 

balstās uz citas personas iespējām, saskaņā ar konkursa nolikuma 3.1.11. apakšpunktu, parakstot šo 

apliecinājumu, apliecina, ka uz minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās 

daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minētie nosacījumi. 

 

Pretendenta vadītāja paraksts**:________________________ 
 

Vārds, uzvārds: ____________________________________ 
 

Amats: ___________________________________________ 

 
* Apliecinājums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.  

** Apliecinājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta 

piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).  
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4.  pielikums  
atklāta konkursa „Malkas piegāde Tukuma novada Pūres 

un Jaunsātu pagastu pārvaldei 2011./2012. gada apkures 

sezonai” nolikumam 

 (iepirkuma identifikācijas Nr.  TND – 2011/62) 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA)  
 

Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 

1.1. Prasības kurināmajam materiālam:  

1.1.1. Malkas diametrs tievgalī ne mazāks kā 8 cm līdz 40 cm, 

garums 1 m, ar koeficientu  0,6 (lapu kokiem) vai koeficientu 

0,7 (skujkokiem), netrunējusi, jaukta tipa - lapu koku un 

skuju koku. 

 

1.2. Piegādes apjomi:  līdz …..  

1.3. Piegādes nosacījumi:   

1.3.1. Piegāžu grafiks:  …..  

1.3.2. Piegādes vietas: 

 Aglonas novada administratīvās ēkas katlu māja -  

Somersetas iela 34,  Aglona,  Aglonas novads (līdz 450 m
3
); 

 Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes katlu māja – 

Jaudzemu iela 7a, Aglona, Aglonas novads (līdz 800 m
3
). 

 Aglonas vidusskolas katlu māja – Daugavpils iela 6, Aglona, 

Aglonas novads (līdz 800 m
3
). 

 Aglonas novada pirts katlu māja – Daugavpils iela 32, 

Aglona, Aglonas novads (līdz 90 m
3
). 

 Aglonas novada Bērnu sociālā atbalsta centra „ Somerseta” 

katlu māja – Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads (līdz 

150 m
3
). 

 Aglonas novada  Komunālā dienesta telpu un garāžu katlu 

māja – Cirīšu ielā 7b, Aglona, Aglonas novads (līdz 500 m
3
). 

 Šķeltovas pagasta pārvaldes vajadzībām – Šķeltova, 

Šķeltovas pagasts, Aglonas novads (līdz 420 m
3
). 

 

1.4. Iepirkuma izpildes un līguma darbības laiks:  

1.4.1. Kurināmā piegādes laiks – orientējoši no 02.01.2012. – 

29.03.2013; 

 

1.4.2. Līguma darbības laiks – no līguma noslēgšanas brīža līdz 

pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts*:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  
 

* Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 

Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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5.  pielikums  

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND/ 2011/21) 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA) 
 

“ Malkas iepirkums” 

Identifikācijas numurs AND/2011/21 

 
1. IESNIEDZA: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Rekvizīti 

  

 

 

 

2. KONTAKTPERSONA 

 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 

 Kopējā cena ir par malkas piegādi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus 

un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

 

Iepirkuma priekšmets Vienība Daudzums Cena par 1 

vienību, Ls bez 

PVN* 

Summa 

kopā, Ls 

bez PVN* 
1 2 3 4 = 2 x 3 

Malkas piegāde 

 ___ daļas nosaukums un 

piegādes adrese 

m
3 

 

  

Malkas piegāde 

 ___ daļas nosaukums un 

piegādes adrese 

m
3 

 

  

…………..     

Summa, kopā, Ls bez PVN:   

PVN (22%):  

Summa kopā, Ls ar PVN:  

 
* Sagatavojot finanšu piedāvājumu, iekļaut tikai tās daļas, par kurām sniedziet piedāvājumu. 

 

4.Līguma izpildes termiņš (jāpiedāvā katrai daļai): no 2012.gada ____ līdz 2013.gada ____. 

 

5. Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Paraksts
1
:  

_____________________________________________ 
Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  

Pilns vārds, uzvārds: ____________________________ 

Amats: _______________________________________ 

 z.v. 

                                                           
1
Finanšu piedāvājums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti 

jāpievieno pilnvara); 

* Cenas un summas norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Cenas ir fiksētas  visā līguma 

darbības laikā. 
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6.  pielikums  

 (iepirkuma identifikācijas Nr.  AND /2011/21) 

 
 

LĪGUMS (PROJEKTS) 

Aglonā,   2011.gada ………... 

 

Aglonas novada Dome, reģ.Nr.90000065754, priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, turpmāk 

saukta „Dome”, turpmāk šā līguma tekstā saukta „Pircējs” no vienas puses,   

          un 

          ...................., reģ.Nr..............., ................................ personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvarojošā 

dokumenta nosaukums, turpmāk šā līguma tekstā saukta „Pārdevējs”, no otrās puses, visi kopā un katrs 

atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,  

pamatojoties uz Domes rīkotā atklātā konkursa „Malkas iepirkums” , identifikācijas Nr. 

AND/2011/21, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un ......................... iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu 

(Līguma 2. pielikums)) apņemas piegādāt Pircējam līdz _____ m
3
 malku (turpmāk šā Līguma 

tekstā saukta – Prece), nogādājot to ___________ norādītā vietā, bet Pircējs pieņem un apmaksā 

Preces piegādi noteiktos termiņos un daudzumā, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam tehniskajam 

piedāvājumam  Iepirkumā, turpmāk šā līguma tekstā „Piedāvājums”. 

1.2. Preces apraksts: 

□ malkas diametrs tievgalī ne mazāk par 8 cm; 

□ netrupējusi; 

□ malkas garums 1 m, koeficients 0,6 (lapu koks) vai koeficients 0,7 (skujkoks); 

□ malka jaukta tipa – lapu koku, skuju koku. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

2.1. Līguma kopējā summa ir Ls ............ (…......), bez PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa. 

2.2. Vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir saskaņā ar Līguma 2.pielikumu. 

2.3. Līguma summā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Preces iepakojumu, visiem transporta 

izdevumiem, piegādi, nodokļiem. 

2.4. Pircējs samaksā Pārdevējam par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pavadzīmes – 

rēķina parakstīšanas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Līgumā. 

2.5.  Pircējs iepirkuma līguma darbības laikā, ja ir objektīvs pamatojums, var samazināt piegādājamās 

 Preces apjomu, bet ne vairāk kā par 10 procentiem no kopējā Preces apjoma naudas izteiksmē. 

 

3. Līguma darbības termiņš 

 

3.1. Līgums stājas spēkā ............................................un ir spēkā līdz ................................... Līguma 

parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 

3.2. Pārdevējs apņemas piegādāt malku Līguma 1.1.punktā paredzētajā apjomā, piegādes grafiku 

saskaņojot ar Pircēja pārstāvi – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes Komunālā dienesta vadītāju 

Voldemāru Strodu.  

3.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

rakstiski paziņojot par to. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad 

Puses parakstījušas vienošanos par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu pilnīgu 

izpildi. 

 

4. Preces piegādes kārtība 
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4.1. Pārdevēja pienākums ir pēc Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma savlaicīgi piegādāt Pircējam 

Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Preces (tās daļas) piegādi Pušu pilnvarotās personas (Līguma 7.punkts) apliecina, parakstot preču 

pavadzīmi – rēķinu. 

4.3. Līdz Preces nodošanai Pircējam visus ar Preci saistītos riskus uzņemas Pārdevējs. 

4.4. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci atsevišķu daļu veidā no Līguma noslēgšanas dienas līdz Līgumā 

noteiktajam Līguma darbības beigu datumam. 

 

5. Piegādātās preces trūkumu novēršana 

 

5.1. Pircēja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un šajā Līgumā noteiktajām prasībām, nosūta Pārdevēja pilnvarotajai personai rakstisku 

pretenziju. 

5.2. Pārdevējs novērš piegādātās Preces trūkumus, apmainot pret jaunu Preci, trīs darba dienu laikā no 

pretenzijas saņemšanas. 

5.3. Ja Pircējs nav izteicis pretenzijas vienas nedēļas laikā pēc piegādes, uzskatāms, ka piegādātā Prece 

atbilst Iepirkumā un pasūtījumā noteiktajām prasībām. 

 

6. Pušu saistības un Līgumsods 

 

6.1.   Pārdevēja atbildība: 

6.1.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi 

nepiegādātas Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 

6.1.2. Preces piegādes termiņa kavējumu skaita līdz Preces nodošanas dienai. 

6.1.3. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvās Preces trūkumu novēršanas 

termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no piegādātās Preces 

vērtības par katru nekvalitatīvās Preces apmaiņas nokavēto dienu. 

6.1.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

6.2. Ja Pārdevējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja 

vainas dēļ, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20 % 

(divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas (Līguma summas ar PVN). 

6.3. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi 

neapmaksāta rēķina par katru nokavēto dienu , bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.  

6.4. Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķinu kontā, kas norādīts 

Līgumā. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes. 

 

7. Pušu pilnvarotās personas 

 

7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas: 

7.1.1. Pircēja pilnvarotā persona: ____________ (tālr.___). 

7.1.2. Pārdevēja pilnvarotā persona:……… ………………………. (tālr…………., fax…… e-pasts….). 

7.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības: 

7.2.1. parakstīt preču pavadzīmi- rēķinu., 

7.2.2. pieteikt un saskaņot Preces piegādes laiku, vienā pasūtījuma reizē piegādājamo Preces apjomu., 

7.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi., 

7.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu pret 

atbilstošas kvalitātes Preci., 

7.2.5. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

7.3. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā 

pielikumos. 

7.4. Pilnvarotās personas, kontaktējoties un veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma punktā 

minētos rekvizītus (tālruni, faksu, e-pastu). 

 

8. Nepārvarama vara 

 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas 
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kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver 

sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns 

nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo 

aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

8.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos , nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski 

trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kura 

izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu. 

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties 

no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma 

laušanas rezultātā. 

 

9. Citi noteikumi 

 

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai 

vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, e-pasta adrese u.c., tad 

Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, 

uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju 

par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 

minētajām Pušu pārstāvju un to rekvizītiem. 

9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizētas vai likvidētas, Līgums paliek spēkā un 

tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu 

apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

9.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā. 

9.5. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem 

pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai. 

9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts trīs eksemplāros uz ……………. lapām, katrai Pusei 

pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

9.8.  Līgumam ir divi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas: 

9.8.1. 1.pielikums – Iepirkuma tehniskais piedāvājums, 

9.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.  

 

10. Pušu rekvizīti 

 
Pārdevējs          Pircējs 
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1. pielikums 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2011/21) 

 

   

Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 

 

(Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu) 

 

 

 
2. pielikums 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. AND-2011/62) 

 

 

Finanšu piedāvājums 

 

(Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu) 

 
 


