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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs –AND/2011/7/ESF 

1.2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:  

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

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

Reģistrācijas numurs: 9000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersonas 
Ingūna Barkeviča, tel. 65324573, 

 
 

1.3. Iepirkumu organizē Aglonas novada domes iepirkumu komisija. 

1.4. Nolikums ir publiski pieejams Aglonas novada pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv   sadaļā 

„Publiskie iepirkumi”.   
1.5. Vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu 

1.6. Finansējuma avots –   Eiropas Sociālā fonda līdzekļi. 

1.7. Iepirkuma metode – saskaņā ar „Publisko iepirkuma likuma” 8.1 pantu. 

2.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 2.1.  Iepirkuma priekšmeti ir: 

2.1.1 Iepirkuma priekšmets ir  „Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas 

novadā” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (6 pielikums).  
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 

2.1.1.1.Datoraprīkojuma noma  - CPV kods – 3023100-7  

2.1.1.2.Mēbeļu iegāde un uzstādīšana - CPV kods – 3900000-2 
2.1.1.3.Sadzīves tehnikas iegāde - CPV kods –  39710000-2  

     2.1.2.  Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām iepirkuma daļām vai arī atsevišķi pār 
kādu no tām, bet nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

     2.1.3.  Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma Tehniskajās specifikācijās noteiktos pakalpojumus 

Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, 
varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas 

pilnīgai, Nolikumā paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.  
 

3. Informācija Pretendentiem 

3.1. Iepirkumā var piedalīties fiziskas personas un Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas 
juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuras ir iesniegušas šajā Nolikumā noteiktos 

dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma 
noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

3.2.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu 

apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz 
pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar 

http://www.aglona.lv/
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Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par 
pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku 

parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā 
norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums. 

3.3.  Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no 
turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8. 1panta piektās 
daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi, tehniskās un profesionālās spējas 

neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām. 
3.4.  Publisko iepirkumu komisija pēc ieinteresētā pretendenta rakstiska pieprasījuma sniedz 

papildus informāciju par Nolikumu un tajā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma 
sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trīs 
dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, šo informāciju publicējot Aglonas 

novada domes mājas lapā www.aglona.lv  
3.5.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu Pretendentam neatdod. 
3.6.  Katrs pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti 

nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  

3.7.  Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju piesaisti 
aizpildāma atbilstoša veidlapa (7.pielikums). 

4.  Piedāvājuma derīguma termiņš 

4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 45 (četrdesmit pieci) kalendārās dienas, termiņu skaitot 

no piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku 
derīguma termiņu. 

4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, 
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents 
savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski. 

5.  Pretendentu atlases nosacījumi 

5.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: 

5.2. Iepirkumā var ņemt dalību Pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, 
komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem 
kvalifikācijas kritērijiem. 

5.3. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2. punktā 
minētie izslēgšanas gadījumi.  

5.4. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 
5.5. Šī nolikuma 5.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem, kā 

arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

5.6. Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei šim iepirkuma priekšmetam ne mazāk kā 3 (trīs) 
pēc satura un apjoma līdzīgu pakalpojumu veikšanā pēdējos 3 gados, ko apliecina ne 
mazāk kā 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes Par līdzīga apjoma pakalpojumiem  tiks 
uzskatīti tādi pakalpojumi, kuru līguma summa ir bijusi vienāda vai lielāka kā šajā 
iepirkumā pretendenta piedāvātā līguma cena. (pielikums Nr.4)  

6. Piedāvājuma iesniegšana  

http://www.aglonas.lvs/
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6.1. Termiņš un vieta: 

6.1.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, 

Aglonas novads, LV-5304, lietvedībā darba dienās līdz 2011.gada 8.aprīļa plkst. 11.°°.  
6.1.2.Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā 

norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ 
piedāvājuma iesniedzējam. 

6.1.3.Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta 

sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 
nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa 

pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 
6.1.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma 
maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma 

iesniegšanas brīdis. 

7.  Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē 

un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām 
lapām. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;  
2. Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

3. Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 
4. atzīme Piedāvājums „Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2011/7/ESF. Neatvērt līdz 2011. gada 8.aprīļa plkst. 11.00 

7.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

7.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.   

7.5. Iesniegtie piedāvājumi Pretendentiem netiek atdoti. 

8. Iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši pieteikuma veidlapai (1.pielikums). Ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām 
dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno 

dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu 
apvienības ietilpstošās personas) vārdā.  

8.2. Pretendenta finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājuma cenu norāda latos (LVL) atsevišķi ar 
un bez PVN. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina tehniskajās 
specifikacijās iekļauto darbu izpild (piegāde,uzstādīšana). 

8.3.   Pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.    
8.4.  Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz Pretendentu, tai skaitā personu 

apvienības dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu 
likuma 8. 1panta piektās daļas 1. un 2. punktā paredzētie ierobežojumi (8.pielikums). 
Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 2. punktā paredzētās informācijas 
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noskaidrošanai Pasūtītājs pieprasīs attiecīgas izziņas tikai Pretendentam, kuram atbilstoši 
nolikumā izvirzītām prasībām un kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

8.5.  Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.  
8.6. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un 

personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 
kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši 7.pielikumam; 

8.7.  Pretendenta pieredze pēdējos 3 (trīs) gados (no 2008.gada līdz 2010.gadam) apliecinošs 

iepriekš realizēto darbu saraksts atbilstoši 4.pielikumam, (personu apvienības gadījumā 
attiecināms uz personu apvienību).  

8.8.  Vismaz trīs atsauksmes, kas apliecina Pretendenta pieredzi, saskaņā ar 5.6. punktu. 
 

9. Piedāvājumu vērtēšana 

9.1. Iepirkumu komisija: 

9.1.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā pretendentiem norādītajām 

prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā 
norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  

9.1.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem 

tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. 
Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.  

9.1.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko 
cenu.  

9.1.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par 

komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu. 

9.2. Piedāvājuma cena: 

     9.2.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 
PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas. 

       9.2.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu 

kopumā ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba 
devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo trīs mēnešu laikā ir 

vislielākais. Šajā gadījumā pasūtītājs pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo trīs 
mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto 
skaitu. 

10.  Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

10.1. Komisijas tiesības: 

   10.1.1 pieprasīt iesniegt dokumentus un papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās 
iepirkumā; 

      10.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

      10.1.3. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 
      10.1.4. veikt izmaiņas Nolikumā; 

10.1.5.  noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītām prasībām; 
10.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir 
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nepamatoti lētas; 
10.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu 

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto 
informāciju;  

10.1.8. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos 
finanšu līdzekļus.  

10.1.9.  komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 

 
10.2. Komisijas pienākumi: 

10.2.1. izskatīt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 8. punktā noteiktai kārtībai; 
10.2.2. rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 

10.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 
10.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem; 
10.2.5. nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojam.  

 

11.  Pretendenta  tiesības un pienākumi 

 11.1. Pretendenta pienākumi: 

11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Nolikumā izvirzītās prasības; 
11.1.2. 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz komisijas iesniegtajiem jautājumiem par 

Pretendenta iesniegto piedāvājumu; 
11.2. Pretendentam ir tiesības  

11.2.1 Piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro 
jautājumu  precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un Nolikumā noteiktajā kārtībā. 

12. Līguma parakstīšana 

12.1. Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, starp izraudzīto Pretendentu 
un Pasūtītāju tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam, Pretendenta 

piedāvājumam un šiem darbiem Pasūtījumam paredzētajam finansējumam uz tādiem 
noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā (5.pielikums), un to nosacījumi ir 
ņemami vērā, sagatavojot piedāvājumu. Izpildītājam līgums ir jāparaksta 5 (piecu) darba 

dienu laikā no lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas. 

 

PIELIKUMU SARAKSTS 
 

Šim nolikumam ir pievienoti 8 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

 

1. pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātajā konkursā forma 

2. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma 

3. pielikums. Tehniskā piedāvājuma forma 

4. pielikums. Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta forma 
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5. pielikums.  Līguma projekts (ar līguma pielikumiem)  

6. pielikums.Tehniskā specifikācija 

7. pielikums. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem 

8.pielikums. Apliecinājums 
 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja       I.Barkeviča 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 
identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 
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PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ FORMA 

PIETEIKUMS 

 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs - AND/2011/7/ESF 
 

1. Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam 

veikt _____________________________________________________________________  

(uzskaitīt par kurām iepirkuma daļām tiek iesniegts piedāvājums)  

saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem noteikumiem, par summu: 

I.lote  DATORAPRĪKOJUMA  NOMA   
Piedāvājuma 

cena bez PVN 

____________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 
vērtības 
nodoklis 

____________________________________________________________ 
(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 
cena ar PVN  

____________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

 

(norādāma nomas summa vienā mēnesī)  
 
 

II.lote  MĒBEĻU  IEGĀDE  UN  UZSTĀDĪŠANA   
Piedāvājuma 
cena bez PVN 

____________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 

vērtības 
nodoklis 

____________________________________________________________ 

(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 
cena ar PVN  

____________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

 

III.lote  SADZĪVES TEHNIKAS IEGĀDE   

Piedāvājuma 
cena bez PVN 

____________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 
vērtības 

nodoklis 

____________________________________________________________ 
(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 

cena ar PVN  

____________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 
 
 

( Pretendents aizpilda tās lotes, kurās piedalās ar savu piedavājumu)   
 

2. Pakalpojuma izpildes (II lotei)  termiņš ir _____________ nedēļas.  
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3. Pakalpojuma izpildes (III lotei)  termiņš ir _____________ nedēļas.  

4. Avansa maksājuma apmērs  _____________ %. 

5. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 45 dienas no nolikumā noteiktā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā 
esamības termiņa izbeigšanās.  

6. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta 
noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma 
līgumu saskaņā ar šo līguma projektu. 

 

Nosaukums:  

Adrese:   

Reģistrācijas Nr.:  

Tālrunis:  

Fakss:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Maksājumu rekvizīti  

Banka, kods:  

Konts:   

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  
 

 
(vārds, uzvārds) 

 
z. v. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. pielikums 
 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 
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identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Finanšu piedāvājums 

 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs - AND/2011/7/ESF 
 

 Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojumu sniegšanu un Tehnisko 

specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, kā arī visas ar to 
netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). Visas cenas 
jānorāda latos.  

 

Iepirkuma daļas nosaukums   ___________________________________  

 

Nr. Izmaksu pozīcija 
Cena 

(Ls bez PVN) 
PVN 

Cena 

ar PVN 

1.     

2.     

3.     

4.     

 KOPĀ:    

 

(jāatkārto tik reizes cik lotēs pretendents piedalās)  

 

 
 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 
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identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Tehniskais piedāvājums 
 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs - AND/2011/7/ESF 

1. Informācija par Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu: 

 
Nr. Vārds, Uzvārds  

  

Statuss Veicamie uzdevumi pakalpojuma sniegšanā 

    

    
 

2. Pakalpojumu apraksts 

 

Nr. Pakalpojumā 

iekļautie procesi un 

norises 

Procesu un 

norišu apraksts  

Pakalpojuma 

sniegšanā iesaistītie 

izpildītāji 

Izmantotās 

metodes, materiāli 

un tehniskais 

aprīkojums  

Atbilstība tehniskajās 

specifikācijās 

izvirzītajām prasībām 

      

      

      

      

 

3. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: 

 

 

 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 

 

 

 
 

4. pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

Nr. Posma nosaukums 

  

Posma sākums  

(datums) 

Posma beigas 

(datums) 
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identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 
 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTA FORMA 
 

Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts 
 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 

 

Saraksts pakalpojumiem (pēdējie 3 gadi): 

 

Nr. Informācija 

par 
pakalpojumu  

saņēmēju 

Pakalpojumu  

(objekta, 
projekta u.c.) 

nosaukums, 
veids, adrese 

Pakalpojumu  

kopējās 
izmaksas, 

norādot cenas 
latos bez PVN 

Pakalpojumu 

sniegšanas  
veikšanas 

periods 

Informācija, 

vai 
pakalpojumi ir 

pabeigti, ja nav 
– procentuālā 
izpilde no 

kopējā apjoma 
      

      

      

 

 

 
 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 



 - 13 - 

identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 
 

PAKALPOJUMA LĪGUMA  PROJEKTS 
 

Aglonas novads          [Datums] 
 

Aglonas novada dome, juridiskā adrese – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas 
novads, LV 5304, tās priekšsēdētāja Igora Reščenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, 

turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
[Izpildītāja nosaukums], juridiskā adrese [adrese], tās pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds] 

personā, kura rīkojas saskaņā ar [pilnvarojums], turpmāk - Izpildītājs, no otras puses,  
 

abi turpmāk kopā vai individuāli - Puses,  
savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz konkursā „Aprīkojuma 
iegāde un uzstādīšana bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā Aglonā” identifikācijas numurs -, 

iesniegto Izpildītāja piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums),  
noslēdz šādu Līgumu (turpmāk Līgums):  

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt „Alternatīvo sociālo 

pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” (turpmāk– Pakalpojumi) atbilstoši Tehniskajai 
specifikācijai (7. pielikums), Izpildītāja piedāvājumam ([x.] pielikums), kā arī atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un šā Līguma noteikumiem. 

2. Līguma izpildes kārtība 

2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šajā Līgumā 

un tā pielikumos norādītajiem termiņiem līdz [datums]. 
2.2. Pakalpojumu sniegšanas vietas ir Bērnu sociālā atbalsta  centrs “Somerseta” (Aglona, 

Jauanciema 33 Aglonas novads) un  Mājas aprūpētāju kabinets, kas atrodas Grāveru 

pagasta pārvaldes ēkā (Ezera 21,Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads). 
2.3. Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanai apņemas nodrošināt profesionālo personālu, kas norādīts 

Pretendenta piedāvājumā. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus attiecīgas Izpildītāja 
ietekmes (darbinieka slimība un tml. gadījumi), rodas nepieciešamība atsaukt vai aizstāt 
Līgumā norādīto personālu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu personu ar pielīdzināmu 

vai augstāku kvalifikāciju. 
2.4. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja personāla darbība un pakalpojumu kvalitāte neatbilst 

līguma nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, jebkurā Līguma izpildes 
laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu konkrētās personas atsaukšanai vai 
aizstāšanai ar citu, kurai ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija un pieredze (pielīdzināma 

vai augstāka), savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 
3 dienu laikā, šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību peprasīt papildu 

izmaksu segšanu, kas saistīta ar Izpildītāja personāla pamatotu atsaukšanu vai aizstāšanu. 
 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 
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3.1.Līguma summa ir [summa ar cipariem] ([summa ar vārdiem]), PVN 22% ir [summa ar 
cipariem] ([summa ar vārdiem]). Līguma kopējā summa ar PVN ir [summa ar cipariem] 

([summa ar vārdiem]). 
3.2.Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildi 

saistītās izmaksas, tajā skaitā visas personāla izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar Tehniskajās 
specifikācijās noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, 
transporta pakalpojumi u.c.).   

3.3.Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas 
konktu, šādā kārtībā: 

     3.3.1. Nomas maksas aprēķina minimālā vienība ir 1 (viens) mēnesis. 

    3.3.2. Nomas maksa tiek noteikta __ LVL mēnesī bez PVN ,__ LVL ar PVN (PVN _ LVL). 

    3.3.3. Datortehnikas nomas termiņš ne vairāk kā 12 mēnešiem. 

    3.3.4. Datortehnikas nomas laiks sākas pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas dienā. 

     3.3.5. Datortehnikas nomas laiks beidzas pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas dienā. 

  3.3.6. Par katru nokavētu tehnikas piegādes dienu NOMNIEKAM ir tiesības pieprasīt 
kompensāciju 10% apmērā no tehnikas nomas maksas. 

   3.3.7. Par katru nokavētu tehnikas atgriešanas dienu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt 

kompensāciju 10% apmērā no tehnikas nomas maksas. 

    3.3.8. Ja NOMNIEKS nevar atgriezt kādu iznomātās tehnikas vienību ilgāk nekā 10 dienas 

pēc termiņa beigām IZNOMĀTĀJAM ir tiesības piestādīt rēķinu par šo tehnikas vienību 
ar pieņemšanas-nodošanas aktā norādīto vērtību. 

  3.3.9. Par katru demontāžā konstatēto defektu, kas radies NOMNIEKA vainas dēļ, 

IZNOMĀTĀJS piestāda rēķinu NOMNIEKAM norādot remonta vai iekārtas nomaiņas 
izmaksas. 

    3.3.10. Visus rēķinus NOMNIEKS apmaksā ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJAM norādītajā 
bankas norēķinu kontā 7 dienu laikā. 

    3.3.11. Par katru nokavēto maksājuma dienu IZNOMĀTĀJAM ir tiesības piestādīt soda 

rēķinu 1% apmērā no rēķina summas. Rēķina apmaksa neatbrīvo no soda rēķina apmaksas 

 

4. Pušu saistības, tiesības un atbildība 

4.1.Izpildītājs uzņemas veikt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma 7. pielikumā noteikto tehnisko 
specifikāciju.  

4.2.Izpildītājs uzņemas ievērot darba drošības prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā. 
4.3.Izpildītājs uzņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām 

dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Pakalpojuma izpildi. 
4.4.Pasūtītājs uzņemas: 

4.4.1. veikt samaksu Līguma 3. sadaļā noteiktajā kārtībā; 

4.4.2. savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu pieņemšanu un sniegt attiecīgus 
komentārus un papildinājumus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos; 
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4.4.3. savu iespēju robežās sniegt Izpildītājam visu Līguma izpildei tieši nepieciešamo, 
Izpildītāja pieprasīto informāciju, kā arī informāciju, kuru Pasūtītājs vai Izpildītājs 

uzskatīs par nepieciešamu nodot Līguma izpildes sekmēšanai; 
4.4.4. nodrošināt Izpildītājam Pakalpojumu veikšanai nepieciešamos tehniskos resursus un 

piekļuvi pie pakalpojumu sniegšanas vietām. 
4.5.Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot 

speciālistus un ekspertus. 

4.6.Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja 
kontaktpersona) [vārds, uzvārds, amats], tālruņa Nr.: [tālruņa numurs], e-pasts: [e-pasta adrese]. 

4.7.Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk - Pasūtītāja 
kontaktpersona) [vārds, uzvārds, amats], tālruņa Nr.: [tālruņa numurs], e-pasts: [e-pasta adrese]. 

4.8.Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām 

Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojumu sniegšanu un Līguma 
izpildi. 

4.9.Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses 
spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā izpilde tiek 
pagarināta par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra 

Puse. Pusei, kur prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir 
pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu. 

4.10. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai 
slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas 
jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

4.11. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem 
Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka 

viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, 
lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus. 

4.12. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir noslēdzis autora līgumu ar katru Pakalpojuma 

izpildē iesaistīto darbinieku, panākot vienošanos, ka saistībā ar šo Līgumu autors nekad 
neizmantos neatsavināmās autora personiskās tiesības. 

4.13. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs 
iesaistīti šā Līguma izpildē ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms 
darba uzsākšanas. 

4.14. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts 
pienācīgi tās vainas dēļ.  

 
5. Līgumsods 

5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda šajā Līgumā noteiktās saistības un Pasūtītājs 

pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 %  
apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ja minētais nokavējums 

radies Izpildītāja vai izpildītāja Līguma izpildē iesaistītu trešo personu dēļ.  
5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos 

termiņos un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam līgumsodu 1%  apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto 
dienu.  
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5.3. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, un Pasūtītājs pieprasa no 
Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10%  apmērā no 

Līguma kopējās summas. 
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

 
 

6. Konfidencialitāte 

6.1. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā 
vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs 

informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu 
stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla 
un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi tiek 

atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 
6.2. Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no 

Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 
Izpildītājam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un 
aizsardzību. 

6.3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un 
citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un 

izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī 
uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas 
Izpildītājam šajā Līgumā. 

6.4. Līguma 6. sadaļas noteikumi ir spēkā arī Līgumam zaudējot spēku, bez termiņa 
ierobežojumiem.  

 
7. Nepārvarama vara 

7.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas 

kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un 
citi) un kas padara Pusei savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 

7.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par 
atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas 
varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos 

piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos 
soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par 

šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, 
kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir 

pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību 
nepārvaramas varas ietekmē. 

 
8. Līguma darbības termiņš 

8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 
 

9. Līguma grozīšana un pārtraukšana 
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9.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, lai tā izpilde būtu Pusēm 

izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par šā 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā 

citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, 
izdarot attiecīgos grozījumus.  

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs 

veic Pakalpojumus neatbilstoši Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina izpildītājam 
tādējādi radušos zaudējumus. 

 
10. Strīdu izskatīšanas kārtība 

10.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses 

apņemas risināt pārrunu ceļā. 
10.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko 

neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 10 dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras 
Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. 
Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
11. Citi noteikumi 

11.1. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski 
un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama 
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas 
neietekmēs ar Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā. 

11.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra divu darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, 
adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu kontaktpersonu maiņu rakstiski, apstiprinot ar 
parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

11.4. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības 
tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 
11.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 
11.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – 
pie Izpildītāja. 

 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Izpildītājs 

  

___________________________________ 

                   [paraksts, paraksta atšifrējums] 

 
z.v. 

___________________________________ 

                   [paraksts, paraksta atšifrējums] 

 
z.v. 
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6. pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 
1. DATORAPRĪKOJUMA NOMA (1 lote) 

 

 

 

Datoraprīkojuma nomas līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosaukums un specifikācijas                                    

Procesors (CPU): Intel Core I3-2100  3.1GHz 3MB S1155

Pamatplate (MotherBoard): Asus P8H67-M LE B3

Operatīvā atmiņa (RAM): Kingston DDR3 2GB 1333MHz

Videokarte (Video): Integrēta

Cietais disks (HDD): WD Caviar Blue 500GB 3.5" SATA3 7200rpm 16MB

DVD-RW: LG 22X SATA

Korpus (Case): ATX 500W

Skaņas karte: Integrēta

Tasatūra (Keyboard): Logitech Deluxe KB 250 OEM Black RU PS/2

Pele (Mouse): Logitech B110 optical USB

Peles paliknis (Mouse pad): ergonomiskais

Tīkla karte:  integrēta 

4.gab.

Monitors  LCD 22" - 4.gab.

UPS 520VA - 5.gab.

Portatīvais dators Acer ASPIRE 5742 15.6"/I3/500GB/3GB/Win7 Home Premium

Programmas:

Windows 7  Pro OEM 32bit Eng  - 4.gab.

Office Home and Business 2010 Win32 Eng - 5.gab.

Tildes Birojs 2008 CD OEM ar abonementu uz 1.gadu - 5.gab.

Kaspersky AntiVirus 2011 2-PC licence uz vienu gadu - 3.gab. 
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 SADZĪVES TEHNIKAS IEGĀDE  (2 lote) 

NOSAUKUMS APRAKSTS 
MERVIENĪ

BA 
 

DAUDZUMS 
    

TV komplekts Ekrāna izmērs: 19", izšķirtspēja: 1440 x 900, HDTV 
atbalsta: HD Ready. PAL, SECAM, NTSC. Kontrasts: 
1000:1. Izmērs: 34.9 x 46.8 x 6.9 cm. Garantija 2 gadi. 

Ieejas:  
1 x Component 

2 x HDMI 
1 x SCART 
1 x S-Video 

1 x Mini Jack 
1 x PC Audio In 

1 x VGA 
1 x S/PDIF Out  

gab 1 

TV dekoders Izmēri 260×200×43 mm, vide DVB-T;PAL, B/G/I. Bitu 

ātrums no 1,5 MB/sek  līdz 15 MB/sek. Izšķirtspēja SD 
≈720×576. 

gab 1 

 

Aprīkojumam un precēm, kurām ir norādīti konkrēti nosaukumi, var piedāvāt ekvivalentu 

aprīkojumu vai preci. 
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MĒBEĻU IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA ( 3. lote)  

NOSAUKUMS APRAKSTS 
MERVIENĪBA 

 

DAUDZUMS 

    

Biroja galds Izgatavots no lamināta. Izmērs ≈124×76×60 cm. 
Vieta sistēmblokam, izvelkams paliknis tastatūrai.  

Ir atvilkne/plaukts. 

gab 6 
 

2 stāvu bērnu 
gulta  

2 stāvu gulta, izgatavota no koka, matrača izmēri 
90×200 cm. Kāpnes uz 2 gultas stāvu. 

gab 3 

Bērnu gulta ar 
naktskapīti 

Matrača izmēri ≈ 60×180 cm, ar stiprinājumiem, 
izgatavots no koka, naktsskapītis. 

gab 2 

Bērnu gulta ar 
naktskapīti 

Matrača izmēri 90×200 cm,  izgatavots no koka, 
naktsskapītis. 

gab 2 

Matracis bērnu 

gultai  

Pildījums: Kokosa plātne, stepēts vatelīns, 

neatkarīgu atsperu bloks, noņemams pārvalks. 
Izmērs ≈90×200 mm. Augstums 17-18 cm. 

gab 10 

Drēbju skapis Izgatavots no lamināta.  Izmērs ≈200×63×80 cm gab 7 

Dokumentu 
skapis 

Izgatavots no lamināta. Izmērs ≈1800×600×300 
mm. Ar plauktiem un  aizveramām durvīm. 

gab 4 

Biroja krēsli Izmērs ≈113×48×62 cm. Pamatne uz 5 riteņiem. 
Ar auduma apdari. Roku balsti. Regulējams 

augstums un atzveltnes leņķis. 

gab 6 

Apmeklētāju 
krēsli 

Metāla kājas. Atzveltne ar auduma apdari. Izmērs 
≈80×47×54 cm. Ērti novietojumi viens virs otra. 

gab 16 

Galdi  Izgatavots no koka. Izmēri: 14×80×76 cm 
Četrstūraina virsma ar noapaļotiem stūriem. 

gab 2 

 

Aprīkojumam un precēm, kurām ir norādīti konkrēti nosaukumi, var piedāvāt ekvivalentu 

aprīkojumu vai preci. 

 

Garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 24 mēneši   
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7.pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM  
 

Nosaukums Adrese, tālrunis  Kontaktpersona  Veicamo darbu 

apjoms no kopējā 

apjoma (%) 

Apakšuzņēmējam 

paredzēto darbu īss 

apraksts 

     

     

     

     

 

Pielikumā: 
1)___________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 

 
 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________ 
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8.pielikums 

„Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodrošināšana Aglonas novadā” 

identifikācijas numurs – AND/2011/7/ESF 

APLIECINĀJUMS  
 

 

 

  

sastādīšanas vieta datums 

 

(Pretendenta nosaukums) vārdā apliecinu, ka:  

 

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu  kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

2) pretendentam nav nodokļu tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz LVL 100.00 Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts. 

 

 

(Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un paraksts) 

 

 

Z.v. 

 


