
 1 

                                                                                                                 

APSTIPRINĀTS 

Iepirkuma komisijas sēdē 

2012. gada 05.marta 

Protokols Nr. 26-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

 

 

 

 

„MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES SEZONAI” 

 

 

Identifikācijas numurs  Nr.AND SAC /2012/02 

 

 

NOLIKUMS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglonas novada, Aglonas pagasta 

 ”Saleniekos” 2012.gads



 2 

1. Vispārīgā informācija 

         1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs AND SAC/2012/02 

1.2 Pasūtītājs: Aglonas novada domes sociālās aprūpes centrs „Aglona” (turpmāk 

tekstā – Pasūtītājs) , reģ. Nr. 90009339571, adrese: „Salenieki”, Aglonas pagasts, 

Aglonas novads, LV-5304, tālr. 65321456, fakss 65321446, e-pasts: salpaa@inbox.lv, 

Pasūtītāja bankas rekvizīti: a/s SEB Banka Preiļu fil., konts 

LV02UNLA0050015424785, kods: UNLALV2X   

1.3 Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets kurinamas malkas (saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju, kas pievienota nolikuma pielikumā Nr. l) piegāde   

1.4 Līguma izpildes laiks un vieta: Laiks: Kurināmas malkas piegādes termiņi : līdz 

2012.gada 31. decembrim saskaņā ar malkas piegādes grafiku. Pasūtītājam piegādāt 

kurināmo malku pēc adreses: „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304. 

Pasūtīto malku jāpiegādā darba dienās, saskaņā ar piegādes līguma noteikumiem 

(Pielikums Nr.4) 

1.5  Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aglonas novada domes sociālās aprūpes centra 

„Aglona” grāmatvedība, adrese: „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-

5304, tālr. 65321456, fakss 65321446 

1.6  Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība:  

         1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada   26.marta  plkst.11.00.                   

        Piedāvājumam jābūt nogādātam 1.5. punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajām   

    piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

         1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā nav noformēti tā, 

    lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas    

    brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek  

izskatīti  un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

        1.6.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma  

                  iesniegšanas termiņa beigām. 

        1.6.4. Ieinteresētā persona piedāvājumu var iesniegt, sākot no dienas, kad paziņojums par   

   paredzamo iepirkumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā. 

        1.6.5. Saņemot piedāvājumu, pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. 

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

   aizsūtīs atpakaļ iesniedzējam.  

1.7  Piedāvājuma atvēršanas vieta: Aglonas novada domes sociālās aprūpes centrs 

„Aglona” adrese: „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 

1.8  Piedāvājuma atvēršanas laiks: 2012.gada 26.martā  plkst.11.00. 

1.9 Piedāvājuma atvēršanas kārtība:  

1.9.1. Piedāvājumi tiks atvērti uzreiz pēc iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.2. Šī nolikuma 1.7.punktā norādītā vietā un 1.8.punktā norādītā laikā komisijas      

          priekšsēdētajas sasauc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. 

1.9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas. 

1.9.4. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošiem pretendentiem vai to   

          pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. 

1.9.5. Sanāksmes laikā komisija nolasa nolikuma saņēmēju sarakstu un pretendentu 

sarakstu. 

1.9.6. Pēc šo nolikuma 1.9.5. apakšpunkta minēto sarakstu nolasīšanas pretendenta- 

juridiskās  personas- pārstāvis paziņo pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un 

amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt 

pretendentu. Ja pretendents ir fiziska persona, tas paziņo savu vārdu un uzvārdu. 

Pretendenta- fiziskās   

mailto:salpaa@inbox.lv
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          personas- pārstāvis paziņo pretendenta vārdu un uzvārdu, savu vārdu un uzvārdu, kā 

arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. 

1.9.7. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējās komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur   

         norāda pretendentu(juridiskai personai- nosaukumu, fiziskai personai- vārdu, 

uzvārdu), tā adresi un tālruņa numuru. Pretendentu pārstāvji papildus minētajām 

ziņām norāda savu vārdu, uzvārdu un amatu. 

1.9.8. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav   

          tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrētā pretendenta   

          izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst   

          piedalīties turpmākajā komisijas darbā. 

1.9.9. Pēc 1.9.8. apakšpunktā minētā apliecinājuma parakstīšanas komisija atver  

          piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 

1.9.10. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu(preču grupai). 

1.9.11. .Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš: 
1.10.1. Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 30 dienas, skaitot no                     

            piedāvājuma atvēršanas dienas. 

1.10.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ piegādes līgumu nevar noslēgt 1.10.1. apakšpunktā  

            noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma                       

            termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma  

            termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.11. Piedāvājuma noformējums:  

1.11.1. Piedāvājums iesniedzamas aizlīmētā un aizzīmogotā (A4 formāta) aploksnē. 

Piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Aploksni marķē šādi:   

 Aglonas novada domes sociālās aprūpes centram „Aglona”, Iepirkumu komisijai,    

            „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304; 

 pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

                     norāde – PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMU PROCEDŪRAI „MALKAS PIEGĀDE   
               AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM 

„AGLONA” 2011./2012.G. APKURES SEZONAI” Identifikācijas NR. AND SAC/2011/01  

 norāde – “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas laika”; 

1.11.2. Pretendenta piedāvājums sastāv no divām daļām: 

 pretendentu atlases dokumentiem;  

 tehniskā un finanšu piedāvājuma.  

1.11.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot   

            nolikuma noteikumus, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS”.  

            Piedāvājuma oriģinālam jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams  

            atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura  

            rādītājam.  

1.11.4. Piedāvājuma oriģināls jāievieto nolikuma 1.11.1.punktā minētajā aploksnē. 

         1.11.5. Piedāvājuma oriģinālam ir jābūt drukātām, skaidri salasāmiem, bez labojumiem.          

         1.11.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma   

                     dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.   

                     Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka: 

 ir uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”; 

 ir piedāvājumu parakstīts pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts        

           un paraksta atšifrējums; 

 ir vietas nosaukums un datums. 

1.11.7. Piedāvājums un pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā ir jānoformē atbilstoši LR  

            normatīvo aktu prasībām.  

1.11.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu 
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       grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

         1.11.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā 

              papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu   

              grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.11.10. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīviem           

              aktiem atbilstoši noformēta pilnvara.  

 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 1.11. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk 

neizskatīt 

 

1.12. Nolikuma saņemšana: Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju 

iepirkumu procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 

dokumentiem, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar 

iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras 

izsludināšanas brīdi. Nolikuma elektroniskā versija un Tehniskā specifikācija, ir 

pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.aglona.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ieinteresētais 

pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot tos rakstiskā 

vai elektroniskā formā. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkumu 

procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam 

piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, 

ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

1.13. Persona, kura pilnvarota sniegt skaidrojumus par nolikumu: Iepirkumu 

komisijas priekšsēdētāja Gunta Rutkovska, tālrunis 65321456,faks:65321446 

epasts:salpaa@inbox.lv. 

1.14. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti atbilstoši: 

         1.14.1. Publisko iepirkumu veikšanu regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

         1.14.2. „Publiskā iepirkuma likuma” ietvaros un citiem saistītiem normatīviem aktiem. 

1.15. Cita informācija 

1.15.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek pa pastu,  

            telefonu,  faksu, e-pastu. 

         1.15.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos  

                     noteikumus. 

         1.15.3. Iepirkumā var piedalīties fiziska persona vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs     

                      reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajos noteikumos noteiktos dokumentus.   

                      Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma   

                      noteikumi visiem  pretendentiem ir vienādi. 

 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

         2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir kurināmās malkas piegāde Aglonas novada domes   

                  SAC“Aglona” pēc adreses: “Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads.     

                  Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajās  

                  specifikācijās ( nolikuma pielikumā.Nr. 1), kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa 

         2.1.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

2.2.Cenu piedāvājumu veids: Lati (LVL precēm par vienību).  

2.3. Samaksas termiņi: Samaksa tiek veikta ar pēcapmaksu, bezskaidras naudas norēķinā 

10 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas, saskaņā ar preču pavadzīmē – rēķinā 

norādīto summu. 

2.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

http://www.aglona.lv/
mailto:salpaa@inbox.lv
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iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod. 

 

 

Piedāvājumus, kuri neatbilst 2. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk 

neizskatīt 

3. Pretendentu atlases prasības. 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā 

3.1.1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā 

    organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu   

    līdzekļu legalizācijā. 

         3.1.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā  

                   saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par  

                   pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

3.1.3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. 

3.1.4. Ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu nav konstatēi 

pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (attiecīgo nozari regulējošo normatīvo  

           aktu būtiski pārkāpumi) pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

         3.1.5. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un citām   

                   normatīvo aktu prasībām. 

        3.1.6.Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu 

         nomaksas pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

3.1.7. Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

3.1.8. Nolikuma 3.1.1.– 3.1.7. punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu    

          grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta   

          apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

 

 Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst Nolikuma 3.punktā norādītajām pretendentu atlases 

prasībām netiek izskatīti un turpmākajā iepirkumu procedūrā nepiedalās. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 

 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta 

apņemšanos veikt malkas piegādi Pasūtītājam, saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, 

kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā 

pretendents sagatavo uz savas veidlapas. (Pieteikuma paraugs pielikumā Nr. 3 ) 

4.2  Pretendentu atlases dokumenti 

         4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam 

        pievienotajai formai (5.pielikums) 

         4.2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurš apliecina, ka:  

 pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par 

darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

 pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā 

     organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu    

     līdzekļu legalizācijā; 

 likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža 

nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi; 
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 likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu 

nomaksas pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

 pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās  apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu; 

 visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. 

 Pretendenta apliecinājums iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai 

            (6. pielikums). 

4.2.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes  

                   ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

         4.2.4. Pretendents iesniedz, ja vēlās piegādāt preces kurām ir nepieciešamas speciālas   

                   atļaujas, specifiski pārvadāšanas apstākļi-  licences kopiju, transporta līdzekļa   

                   izmantošanas atļauju, līgumu ar trešām personām, kas veiks transportēšanu un t.l. 

         4.2.5. pieredzei līdzīgām malkas piegādēm 

         4.2.6. vismaz vienai atsauksmei no iepriekšējiem pasūtītājiem par malkas piegādes   

                   Veikšanu. 

4.3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma desmit darba dienu laikā jāiesniedz izziņas oriģināli, kas  

 izsniegtas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas) tikai tam 

pretendentam,   kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības: 

1) Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa (oriģināls), kas 

apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas 

likvidācijas stadijā; 

2) Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes  

citā valstī, kur pretendents reģistrēts izdota izziņa (oriģināls), kura apliecina, ka 

kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 

11.punktā minētajai personai (neatkar īgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā 

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

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

3)  Izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un 

Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie 

ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav 

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

kopsummā pārsniedz 100 latus. 

4.4. Tehniskais piedāvājums 

4.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskajas 

specifikācijas formai (1.pielikums). 

4.5. Finanšu piedāvājums 

4.5.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskajai  

         specifikācijas formai (2.pielikums). Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, norāda   

         latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa un ar  PVN par kādu tiks piegādāti   

         tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces. Atsevišķi norāda līguma summu, 

ieskaitot  pievienotās vērtības nodokli. 

4.6. Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz preču sertifikāti vai citi preču kvalitāti 

apliecinoši dokumenti. 

 

Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst Nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām netiek 

izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 
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5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji 

5.1. Vispārīgie noteikumi 

   5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē 

pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Komisija darbojas un 

lēmumus pieņem slēgtā sēdē. 

   5.1.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko vienības cenu, kas atbilst 

nolikumā dotajām tehniskajām specifikācijām, pamatojoties uz nolikumā 

norādītājiem visiem izmaksu posteņiem, no kuriem veidojas piedāvājuma zemākā 

cena.  

5.1.3. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un 

pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus 

informāciju. 

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

      5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie 

  piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.11.punktā norādītajām   

  prasībām. 

      5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu   

              tālāk neizskata. 

5.3. Pretendentu atlase 

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. 

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un  

    atbilstību paredzamā piegādes līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem   

pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā 

izvirzītajai prasībai. 

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus 

    nolikumā pieprasītos dokumentus.  

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 

    izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju   

    savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija 

turpmāk tā piedāvājumu neizskata. 

5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

      5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

      5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehniska 

   piedāvājuma atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai. 

      5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists. 

         5.4.4.  Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām,     

         komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 

5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

      5.5.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

   aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

      5.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu    

               labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura 

pieļautās  kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā 

labojumus. 

      5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā      

               atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts   

               par iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

5.6.  Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma   

        slēgšana. 

         5.6.1. Lēmuma pieņemšana.Iepirkuma komisija izvērtējot piedāvājumu ar viszemāko 

cenu, pieņem lēmumu par iepirkuma līgumu slēgšanu ar Pretendentu, kura 
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piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu un pretendents ir termiņā 

iesniedzis noteiktās izziņas. 

5.6.2. Pretendentu informēšana.Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, 

kad pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu, vienlaikus rakstveidā informē visus 

Pretendentus par pieņemto lēmumu.  

5.6.3.Iepirkuma līguma slēgšana. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz pēc 

dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem izsūtīts visiem 

pretendentiem, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.  

5.6.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš 

piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 

nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas 

atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 

6. Piegādes līgums 

 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz 

 pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.  

6.2. Piegādes līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

6.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo izpildāmo darbu apjomu 

6.4. Piegādes līguma projekts ir pievienots kā Pielikums Nr.4. un tā nosacījumi ir ņemami 

 vērā, sagatavojot piedāvājumu. 

6.5. Līguma iespējamie nosacījumi. 

1. Pasūtītāja nosaukums; 

2. Izpildītāja nosaukums; 

3. Līguma priekšmets; 

4. Preču pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība 

5. Norēķini par iepirkuma izpildi; 

6. Norēķinu kārtība; 

7. Garantijas un kvalitāte; 

8. Līdzēju pienākumi un tiesības; 

9. Līdzēju mantiskā atbildība; 

10. Līguma darbība; 

11. Nepārvarama vara; 

12. Līguma grozīšana un laušana; 

13. Strīdu izskatīšanas kārtība; 

14. Citi noteikumi; 

15. Līdzēju paraksti un rekvizīti. 

 

7. Iepirkuma komisija 

 

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko 

iepirkumu likums”. 

7.2. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu 

atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 

viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav 

parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā. 

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 

Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē. 

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks. 
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7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, 

bet ne mazāk kā 3 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot. 

         7.7. Komisijas tiesības: 
         7.7.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

    nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājumu    

    atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.; 

7.7.2. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

7.7.3. Atteikties no visiem piedāvājumiem; 

7.7.4. Lemt par iepirkumu procedūras termiņa pagarināšanu; 

         7.7.5. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 

 Nolikuma minētajām prasībām.. 

         7.7.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

    piedāvājumos. 

7.7.7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs         

          piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 

7.7.8. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko 

    cenu. 

7.7.9. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

     līgumu ar pasūtītāju. 

7.7.10. Pieņemt lēmumu par piegādes līguma. 

 

7.8.Komisijas pienākumi: 

         7.8.1. Iepirkuma komisija pēc pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par     

                   nolikumu; 

   7.8.2. Iepirkuma komisija nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanai pretendentu saraksts    

             netiktu izpausts; 

   7.8.3. Iepirkumu komisija nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz 

piedāvājuma   

             atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā  

             ietvertai informācijai; 

   7.8.4. Izskatīt pretendentu piedāvājumus; 

   7.8.5. Lemt par iepirkumu procedūrai iesniegto dokumentu atdošanu iesniedzējam bez   

             izskatīšanas, ja tie neatbilst nolikuma prasībām; 

7.8.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

    normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.. 

7.8.7. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

7.8.8. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

                   pret tiem. 

7.8.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem 

pieņemšanas, paziņot to pretendentiem. 

 

9. Pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Pretendenta tiesības: 

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

    piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida    

    iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un 

apstiprināts  ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu. 
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9.2. Pretendenta pienākumi: 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 

   informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu   

   atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta   

   norādītajos termiņos 

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

9.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus šajā   

       nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu pasūtījuma izpildei. 

9.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu apliecina, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

Gadījuma ja iepirkumu procedūras gaitā atklājās fakti, kas liecina, ka pretendents ir 

iesniedzis nepatiesu informāciju, tas no turpmākas piedalīšanās iepirkumu procedūrā 

tiek izslēgts. Gadījumā, ja šādi fakti atklājās pēc līguma stāšanās spēkā, pasūtītājs ir 

tiesīgs lauzt valsts iepirkuma līgumu, neuzņemoties atbildību par zaudējumiem, kādi 

varētu rasties pretendentam šādas rīcības rezultātā. 

9.5. Katram pretendentam ir tiesības pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu „Publisko   

       iepirkumu likumā” noteiktajā kārtībā. 
 

Šim nolikuma pievienoti  

1. pielikums: Tehniskā specifikācija; 

2. pielikums: Finanšu piedāvājums (forma); 

3. pielikums: Pieteikums (forma); 

4. pielikums: Līguma projekts; 

5. pielikums: Vispārēja informācija par pretendentu (forma); 

6. pielikums:Pretendenta paliecinājums (forma).  
 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:                                                               /Gunta Rutkovska
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1. pielikums 

 
Aglonas novada domes SAC “Aglona”iepirkuma 

„MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES SEZONAI” 

Identifikācijas numurs AND SAC /2012/02 

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA 

 

 

 

Piegādes apjoms un specifikācija SAC “Aglona” iestādei 

 

Piegādā

jamās 

preces 

nosauku

ms 

 

Vienība

s mērs 

Kopēj

ais 

vienīb

u 

skaits 

Izmēri, 

raksturl

ielumi 

 

Piegādes apjoms un laiks, 

uzskaites nosacījumi 

 

Kvalitātes 

prasības 

 

 

 

Koka 

malka 

 

 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

430 

Diametr. 

tievgalī 

no 8 cm 

līdz 40 

cm; 

 

Garums 

1m 

Piegādātās malkas kubikmetru 

daudzums tiek aprēķināts, 

uzmērot piegādātās malkas 

steru daudzumu un reizinot ar 

koeficientu 0,7. Jānodrošina 

malkas piegāde un izkraušana 

Pasūtītāja objektā. 

Piegādes laiks – līdz 2012. 

gada decembrim. 

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. 
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2.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Iepirkumu procedūras „MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES 

SEZONAI” 

 nolikumam 

(identifikācijas Nr. AND SAC2012/02) 
2012.gada ____  . __________________ 

Mēs , 

 

( pretendenta nosaukums un reģ. Nr. ) 

 

1. piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar kurināmas malkas piegādi Aglonas 

novada sociālās aprūpes centram “Aglona” 

 

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). 

 _____ m
3 

Piegādes adrese: ______________. 

Par 1 m
3
 

_______Ls (bez 

PVN) 

_______Ls (bez PVN) 

par kopējo vienību skaitu 

…. ….. … 

KOPĀ Ls ( bez PVN summa)   

PVN   

Kopējā cena par visu darbu apjomu 

Ls ( ar PVN) 

  

  

 

4.Līguma izpildes termiņš no 2012.gada ____ līdz 2013.gada ____. 

 

 

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

 

 

 

 personas 

amata nosaukums _______________                                                       /paraksta 

atšifrējums/ 

                                                                                                                     paraksts 
                                                           Z. v. 
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3. pielikums 

 

 

Paraugs 

 

(tiek sagatavots uz Pretendenta veidlapas) 

 
______________,                                                                      2012.gada ___.________ 
           (vieta) 

 
Aglonas novada domes SAC “Aglona”iepirkuma 

„MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES SEZONAI” 

Identifikācijas numurs AND SAC /2012/02 

 

PIETEIKUMS 
 

 

(pretendenta nosaukums)______ piesaka savu dalību Aglonas novada domes sociālās 

aprūpes centra „Aglona” izsludinātajā iepirkumu procedūrā „MALKAS PIEGĀDE 
AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA „AGLONA” 

2012./2013.G. APKURES SEZONAI” iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC 

2012/02. Piesakāmies piedalīties iepirkumu procedūrā par tiesībām noslēgt līgumu un 

iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma noteikumiem. 

 
Apstiprinām, ka: 

1) piekrītam piedalīties iepirkumu procedūrā; 

2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un procedūras tehniskā 

                specifikācija, iepirkuma līguma projektā norādītās prasības; 

3) šis piedāvājums ir spēkā 30 kalendāra dienas skaitot no piedāvājuma   

    atvēršanas dienas; 

4) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas un visi iespējamie riski. 

            5) Visas sniegtas ziņas ir patiesas 

 

 
 

 

Pretendenta kontaktpersona: ____________________________ 
                                                                    (vārds, uzvārds, amats, tālrunis). 

 

 

_________________________________                                                     ____________ 

(Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds)                                                       Paraksts 

                                                                                                       z.v. 
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Pielikums Nr.4 

 LĪGUMA PROJEKTS 

Aglonas novada domes SAC “Aglona”iepirkuma 

„MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES SEZONAI” 

Identifikācijas numurs AND SAC /2012/02 

 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr.  

                                         

 

 

   Aglonas novada,                                                                                      2012.gada „___”___ 

 

 

Aglonas novada domes sociālās aprūpes centra „Aglona”, reģ.Nr.90009339571 

„Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, kura vārdā saskaņā ar nolikumu 

rīkojas direktore Mārīte Mežiniece, turpmāk līgumā „Pasūtītājs”, no vienas puses un......... 

, turpmāk saukta „Piegādātājs”, 

turpmāk saukti „Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, noslēdz sekojošā satura līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets un termiņš 

 

1.1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar malkas piegādes grafiku piegādāt un pārdot, bet Pircējs  

        pieņemt un apmaksāt 450 m
3
 (vārdiem) kurināmo malku ar tās garumu 1 metrs 

         atbilstošu iepirkuma, identifikācijas Nr. AND SAC /2011/03 prasībām. 

1.2. Malkas piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās. . 

1.3. Piegādātājs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veic malkas piegādi Aglonas 

novada domes sociālās aprūpes centra „Aglona”, adrese: „Salenieki”, Aglonas pagasts, 

Aglonas novads, LV-5304 

 

2. Malkas pārdošanas cena, līguma summa un samaksas kārtība. 

 

2.1. Malkas cena kopā ar tās piegādi uz Pircēja norādīto vietu tiek noteikta Ls _________ 

      (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit  lati 00 santīmi ), neieskaitot 21 % PVN 

 par vienu kubikmetru malkas. 

2.2. Piegādātās malkas kubikmetru daudzums tiek aprēķināts, uzmērot piegādātās 

        malkas steru daudzum un reizinot ar koeficientu 0,7. 

2.3. Līguma kopējā summa sastāda Ls____ (septiņi tūkstoši viens simt trsīsdemit septiņi   

lati 00 santīmi), ieskaitot _________ PVN, t.sk.22 % PVN (___________________ lati 

____ santīmi).  

2.4. Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt iepirkuma procedūrā  

       piedāvātās cenas. Ja šī punkta noteikumi tiek pārkāpti, Pasūtītājam ir tiesības  

       vienpusīgi pārtraukt Līguma darbību, un tā ir tiesīga izvēlēties Piegādātāju, kas ir   

       piedāvājis nākamo zemāko cenu konkursa rezultātos.  

2.5. Līguma kopējā summa ir Ls _________ ( lati santīmi), tai skaitā PVN  

2.6 Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz  

      Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.  

2.7. Apmaksu par piegādāto malku Pircējs veic, pārskaitot malkas partijas vērtības summu, kas  

       norādīta malkas pavadzīmē, uz Pārdevēja norādīto kontu desmit darba dienu laikā no  

       malkas piegādes dienas.  
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3. Piegādes kārtība 

3.1. Piegādājamās malkas daudzumu, vietu un laiku līgumslēdzējas puses saskaņo 

       pirms katras konkrētas malkas partijas piegādes. 

3.2. Par malkas piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarots pārstāvis  

       atzīmē uz malkas pavadzīmes, apstiprinot malkas pieņemšanu. 
 

4. Preču kvalitāte. 
 

4.1. Piegādātās malkas kvalitātei jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām  
       iepirkuma procedūrā, Piegādātāja izteiktajam piedāvājumam, kā arī 
       visām konkrētajam preču veidam tiesību aktos paredzētajām prasībām. 
4.2. Saņemot neatbilstošas kvalitātes malku, kas neatbilst Piegādātāja izteiktajam  
       Piedāvājumam iepirkuma procedūrā, Pasūtītājam ir tiesības to nepieņemt.  
        Ja malkas neatbilstība kvalitātei tiek atklāta pēc to pieņemšanas, Pasūtītājs par to  
        rakstiski ziņo Piegādātājam, kuram desmit dienu laikā pēc šādas informācijas  
       saņemšanas nekvalitatīvo malku jāapmaina vai jānovērš radušies defekti,  
       kā arī jāsedz visi Pasūtītājam radušies zaudējumi šai sakarā. 
4.3. Pirms malkas piegādes visi neskaidrie jautājumi ir risināmi ar SAC „Aglona”    

            saimniecības daļas vadītāju A.Daukštu, tālr.:29392184 

 

 

5. Līdzēju pienākumi un tiesības 

 

5.1. Piegādātājam ir tiesības: 

5.1.1. saņemt no Pasūtītāja apstiprinājumu par Preču pieņemšanu vai motivētu atteikumu. 

5.1.2. saņemt samaksu par piegādātajām Precēm līgumā noteiktajā kārtībā uz termiņos. 

5.2. Piegādātājam ir pienākums: 

5.2.1. piegādāt preci saskaņā ar noteikumiem, pēc adreses „Salenieki”, Aglonas    

          pagasts, Aglonas novads, LV-5304  ar savu transportu, atbilstoši uzglabāšanas un   

          transportēšanas noteikumiem. 

5.2.2. piegādāt kvalitātes prasībām atbilstošas Preces; 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.3.1. saņemt Preces līgumā noteiktajos termiņos; 

5.3.2. pieprasīt Piegādātājam neatbilstošo Preču apmaiņu; 

5.3.3. nepieņemt Preces, ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju paaugstina to 

cenu. 

5.4. Pasūtītājam ir pienākums: 

5.4.1. pieņemt izskatīšanai Piegādātāja iesniegtos dokumentus un sniegt apstiprinājumu   

        vai motivētu atteikuma; 

5.4.2. veikt samaksu par piegādātajām Precēm līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

 

6. Līdzēju mantiskā atbildība 

 

6.1. Līdzēji atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Preces piegādes  

        laikā nodarīts otram Līdzējam. Par zaudējumu nodarīšanu trešajām personām atbild 

        vainīgais. Līdzējs. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti. 

6.2. Pārkāpjot šī līguma 1.punktā noteikto malkas piegādes termiņu, Pārdevējs maksā  

       Pircējam līgumsodu 0.5 % apmērā no nepiegādātās malkas vērtības, par katru kavējuma dienu. 

6.3. Samaksas kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 % apmērā no laikā  

       nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu. 

6.4. Termiņa kavējuma gadījumā šajā līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par periodu, 
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       kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

      dienu, kurā saistības tiek izpildītas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līgumslēdzējas puses no līguma saistību izpildes. 

6.6. Pusēm ir tiesības lauzt līgumu bez brīdinājuma, ja otra puse kavē savu līgumsaistību izpildi 

       ilgāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pēc līgumsaistību izpildes termiņa beigšanās, uzliekot 

       par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies līgumsaistību  

       neizpildes rezultātā. 

6.7. Gadījumā, ja Piegādātājs vienpusēji atkāpjas no līguma, tad viņš maksā Pasūtītājam   

             līgumsodu 20% apmērā no Līguma kopējās summas, izņemot gadījumus, ka    

              vienpusējo atkāpšanos paredz līgums vai normatīvie akti. 

6.8. Pasūtītājs neatbild par Piegādātāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecība pret   

       trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda  

       veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un    

       nepārprotamu rakstisku piekrišanu. 

  

8. Līguma darbība 

 

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta Līdzēji. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju 

       savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir  

       saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad  

       tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā   

       neatņemamas sastāvdaļas. 

8.3. Vienpusējā atkāpšanās no līguma nav pieļaujama, izņemot līgumā un Latvijas  

Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

8.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to Piegādātājam 7     

        (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja: 

8.4.1. Piegādātājs nepiegādā Preces vairāk par 3 (trijām) kalendāra dienām no  

          pieprasījuma saņemšanas; 

8.4.2. piegādātā Prece ir neatbilstoša Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām,  

          kvalitātes  prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Preces apmaiņa; 

8.4.3. Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

          pieņemts lēmums par Piegādātāja likvidāciju; 

8.4.4. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

          Piegādātāja darbību. 

8.5. Līguma 8.4.1. – 8.4.5.punktos paredzētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no līguma, 

       neatlīdzinot Piegādātājam nekādus zaudējumus. 

8.6. Piegādātājs var atkāpties no līguma par to rakstveidā paziņojot 20 (divdesmit)   

       kalendārās dienas iepriekš, ja: 

8.6.1. Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos nav veicis noteiktos maksājumus un 

          maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas; 

8.6.2. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

          Piegādātāja darbību; 

8.6.3. Nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) kalendāra mēnešus. 

8.7. Līguma 8.6.1. – 8.6.4.punktos paredzētajos gadījumos Piegādātājs atkāpjas no līguma, 

        nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

8.8. Šis līgums stājas spēkā no 2012.g.___ ._______ un darbojas līdz  

       2012.gada____.________ 
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9.  Nepārvarama vara 

9.1.  Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas par pasūtījuma izpildi gadījumā, ja iestāsies 

nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, un citas 

darbības, kas tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams 

paredzēt un novērst.  

9.2.  Nepārvaramas varas iestāšanas ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju 

izziņu. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir 

jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos. 

9.3.  Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, 

kuru puses nosaka ar atsevišķu vienošanos. 

 

10. Līguma grozīšana un laušana  

10.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt līguma nosacījumus, lai tā izpilde būtu 

pusēm izdevīga, noformējot rakstisku vienošanos, kas ir šī līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

10.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusējā kārtībā lauzt šo līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei 15 dienas 

iepriekš. 

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

 

11. Strīdu izskatīšanas kārtība. 

 

11.1. Pušu domstarpības, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek risinātas vienošanās  

          ceļā.Vienošanās tiek noformēta rakstiski. 

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

11.3.Par norēķinu termiņu un kārtības ievērošanu Izpildītājam ir tiesības sūdzību iesniegt 

pakļautības kārtībā Labklājības ministrijā vai celt prasību tiesā. 

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

        par   sākotnējo norēķinu. 

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

         viņš vēl nesaņēmis samaksu, atsauc pakļautības kārtībā iesniegto sūdzību pirms tās   

         izskatīšanas, viņš var celt prasību tiesā. 

11.6.Pārsūdzot lēmumu, kas pieņemts, izskatot sūdzību pakļautības kārtībā, pasūtījuma  

         Izpildītājs var griezties tiesā viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas par sūdzību. 

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

        Izpildītājam jaunu izlabotu norēķinu ar priekšlikumu atmaksāt pārmaksāto summu. Ja  

        Izpildītājs neatmaksā šo summu, Pasūtītājs ir tiesīgs celt prasību tiesā sešu mēnešu  

        laikā,skaitot no atmaksas pieprasīšanas dienas. 

 

 

12. Citi noteikumi 

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

personai. 

12.2.  Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. 

12.3.Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens 

eksemplārs pie Izpildītāja, tiem ir vienāds juridisks spēks. 
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12.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2(divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām valsts 

valodā.Viens līguma eksemplārs  paliek Pasūtītājam, otrs tiek nodots Piegādātājam. 

 

 

 

13. Līdzēju adreses, paraksti un rekvizīti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

 PIEGĀDĀTĀJS: 

SAC „AGLONA”   

Reģ.Nr. 90009339571  Reģ.Nr.  

Adrese:„Salenieki”, Aglonas 

pagasts, Aglonas novads, LV-5304 

 Adrese:  

N/k:LV02UNLA0050015424785  n/k:  

AS „Seb Banka”, Preiļu filiāle,  Kods: 

Kods: UNLALV2X026   

   

 

SAC „Aglona” direktore 

  

 

(M.Mežiniece) 

  

(v.u.) 

z.v.  z.v. 
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5. pielikums 

 

 

 

Aglonas novada domes SAC “Aglona”iepirkuma 

„MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES SEZONAI” 

Identifikācijas numurs AND SAC /2012/02 

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

 

 
   

sastādīšanas 

vieta 

 datums 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta 

nosaukums: 
 

Reģistrācijas 

numurs: 
 

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas 

nosaukums: 
 

Bankas kods:  

Konta 

numurs: 

 

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, 

uzvārds: 

 

Ieņemamais 

amats: 

 

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta 

adrese: 

 

 

1.  Ar šo apliecinām, ka: 

- esam iepazinušies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju; 

- izprotam un piekrītam pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem; 
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2. Mēs piedāvājam veikt malka piegādi saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām par summu, kura 

noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.: viena m
3
 cena bez PVN  Ls ___________  

 

 

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN 21% vārdos un skaitļos 

tajā skaitā: 

 

piedāvājuma cena latos bez PVN 21% vārdos un skaitļos 

 

PVN 21 % vārdos un skaitļos 

 

3. Ja tiksim noteikti par iepirkuma „MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA 

DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES 

SEZONAI” uzvarētāju, mēs apņemamies veikt malkas piegādi līdz ........... pēc 

pasūtītāja noteikta piegādes grafika.  

 
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā _______dienas, skaitot no 

piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 201__.gada ___. ______________ ieskaitot. 

 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds 
 

Pilnvarotās personas 

amats: 
 

Pilnvarotās personas 

paraksts: 
 

      Z.v. 
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6. pielikums 

 

Aglonas novada domes SAC “Aglona”iepirkuma 

„MALKAS PIEGĀDE AGLONAS NOVADA DOMES SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM „AGLONA” 2012./2013.G. APKURES SEZONAI” 

Identifikācijas numurs AND SAC /2012/02 

 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS 

 

 

 

 

 

Ar šo mēs apliecinām, ka: 

 

 ________ nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par 

darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu; 

 

 ______ ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā 

organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā; 

 

 likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža 

nav konstatēti ___________________________ profesionālās darbības pārkāpumi; 

 

 likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez 

nodokļu 

           nomaksas pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

 

 pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās  apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu 

 

 sas piedāvājumā sniegtās ziņas par _________________________ ir patiesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: ________________________ 


