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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2012/14 
 

1.2.  Pasūtītājs un kontaktpersonas:  

Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) , reģ. Nr. 90000065754, adrese: Somersetas ielā 34, 
Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. 65324573, fakss 65324573,  e-pasts: padome@aglona.lv, Pasūtītāja 

bankas rekvizīti:  a/s SEB Banka Preiļu fil.,  konts LV47UNLA002600130122, kods: UNLALV2X. 

Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par 

procedūru: Ingūna Barkeviča -  Tālr./fakss 65324573; e pasta adrese: padome@aglona.lv. 

1.3.  Iepirkuma metode: Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta kārtībā 

1.4.  Termiņi: 

Aktivitāte Datums Laiks 

Pēdējais termiņš papildu 

informācijas sniegšanai 
2012.gada 21.novembris  

Pēdējais termiņš 

piedāvājumu iesniegšanai 
2012.gada 21.novembris Līdz plkst. 14.00 

Paziņojuma par iepirkuma 

rezultātiem nosūtīšana 

3 darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas 
 

Līguma izpildes termiņš 1. Aglonas vidusskola, Priežmalas 

pamatskola, Grāveru pamatskola, 

Šķeltovas pamatskola - līdz  

2012./2013.m.g. beigām, t.i., 

       līdz 31.05.2013.g.,  

2. Aglonas novada pirmsskolas izglītības 

iestādei, BSAC „Somerseta” 

      līdz 31.08.2013., 

 skaitot no dienas,  kad  noslēgts līgums. 

 

 

1.5.  Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana: Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un  
tiešu  elektronisku  pieeju  iepirkuma  procedūras  dokumentiem  ar iespēju apskatīt un lejupielādēt 

Interneta mājas lapā  http://www.aglona.lv  sadaļā „Publiskie iepirkumi”. 

 
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt 

līdz 2012. gada 21.novembrim, plkst. 14.00
 
Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 

5304, pie lietvedes, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 
punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā 

termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

 Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar 

norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 
 

1.7.  Piedāvājuma noformēšana 

1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un 

BSAC “Somerseta””,  identifikācijas numurs AND/2012/14. Neatvērt līdz 2012.gada 

21.novembra plkst.14
00

 
1.7.2.  Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

a)  Pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā; 
b)  tehniskā piedāvājuma; 

mailto:padome@aglona.lv
mailto:padome@aglona.lv
http://www.aglona.lv/


3 

 

c)  finanšu piedāvājuma. 

1.7.3. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, 

uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Piedāvājuma dokumentiem 
jābūt sastādītiem latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentu kopijas jāapliecina 2010.gada 28.septembra MK 

noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. 
Dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

1.7.4.  Piedāvājumu pretendents var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu vai tā daļu vai vairākām daļām. 

Pretendents norāda, par kuru iepirkuma priekšmeta daļu vai daļām iesniedz piedāvājumu. 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
1.7.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota 

pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta 

visas personas, kas ietilpst personu grupā. 
1.7.6.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība,  piedāvājumā papildus norāda 

personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas 

atbildības sadalījumu. 

1.7.7.   Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, izņemot 
gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš. 

1.7.8.  Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā – Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, 
LV-5304. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts 

pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.7.9.  Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, tā izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkumā. 
 

1.8.  Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.8.1.  Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas 
dienas. 

1.8.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktajā termiņā, 

pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt 
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to 

rakstiski paziņo pasūtītājam. 

 

1.9. Cita informācija: 

1.9.1.  Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajām personām iepirkuma ietvaros notiek 

latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu Nr.65324573. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, 

vienlaikus nosūta arī pa pastu uz adresi: Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 
novads, LV 5304. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu, identifikācijas numuru un 

pretendenta rekvizītus. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas interneta 

mājas lapas www.aglona.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”. 
1.9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos noteikumus. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1   Iepirkuma līguma priekšmets ir Pārtikas produktu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums 

Nr. 2), sekojošām Aglonas novada domes iestādēm:. 
1. Aglonas vidusskola - Daugavpils ielā -6, Aglona, Aglonas novads, LV 5304. Tālruņi Direktore 

65321373, vietnieki 65321358 

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

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

4. Grāveru pamatskola - Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV – 5655, Tālr. 65629719 
5. Šķeltovas pamatskola - Skolas ielā 1, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV – 5653, Tālr. 

http://www.aglona.lv/
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65600825 

6. Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta” - Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads, LV 5304,  

Tālrunis 65321339 
                  Plānotā līguma summa par visu pārtikas apjomu līdz Ls 20 000  

                 CPV kods:15000000-8 

2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunktā iepirkuma priekšmeta 
daļām ( preču grupām) vai vienu daļu ( preču grupu).  

2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  

2.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 (četrpadsmit) daļās (preču grupās), kas iedalās pozīcijās atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 2.pielikums). Iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas) un 
minimālie piegādes apjomi: 

 

Dzīvnieku izcelsmes produkti 

 

I Piens un piena produkti  

Preču grupa nr.1.  Piens un piena pārstrādes produkti 

 

II Gaļa un gaļas produkti 

Preču grupa nr.2.  Svaigi atdzesēta cūkgaļa 

Preču grupa nr.3.  Gaļas produkti un desas 
 

III. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti un olas 

Preču grupa nr.4.  Svaigi atdzesēta putnu gaļa  
Preču grupa nr.5.  Olas 

 

IV. Zivis un akvakultūras produkti 

Preču grupa nr.6.  Zivis un zivju izstrādājumi 
 

Augu izcelsmes produkti 

 

I Dārzeņi un kartupeļi 

Preču grupa nr.7.  Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi 

Preču grupa nr.8.  Svaigie dārzeņi - garšaugi  

 

II. Augļi, ogas, eksotiskie augli un ogas 

Preču grupa nr.9. Svaigie augļi un ogas 

Preču grupa nr.10.  Eksotiskie svaigie augļi un ogas 
 

III. Graudaugi, to produkti, maize un konditorija 

Preču grupa nr.11.  Graudi, putraimi, pārslas un milti 
Preču grupa nr.12.  Maize un maizes izstrādājumi 

Preču grupa nr.13.  Konditorejas izstrādājumi 

 

IV.Bakalejas preces  
Preču grupa nr.14.  Bakalejas preces 

 

2.1.6. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.  

 
3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 

3.1.  Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

3.1.1. Visiem pretendentiem rakstiski jāapliecina, ka attiecībā uz tiem nepastāv Publisko iepirkumu likuma 
8.

1
 panta piektajā daļā minētie nosacījumi (apliecinājums ietverts nolikuma 1. pielikuma „Dalības 
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pieteikums” tekstā). 

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 
3.1.4. Pretendentam ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzņēmuma atzīšanas 

apliecība. 

3.1.5. Nolikuma 3.1.1.–3.1.4.punktā noteiktās prasības attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai 
juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī uz apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

 
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

4.1.  Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) apliecina pretendenta apņemšanos veikt 

pārtikas produktu piegādi Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC „Somerseta” saskaņā ar 
Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai 

personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. 

 

4.2.  Pretendentu atlases dokumenti 
4.2.1.  Ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

izdota izziņa par amatpersonu pārstāvības tiesībām no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai 

citas valsts līdzvērtīgas iestādes, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz.  
4.2.2.  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

4.2.3.  Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības kopija. 
 

4.3.  Tehniskais piedāvājums 

4.3.1.  Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

 

4.4.  Finanšu piedāvājums 

4.4.1.  Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādāti tehniskajai specifikācijai 

atbilstošie produkti. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu 
piedāvājuma formai (3.pielikums). 

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda PVN 21% 

un cenu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI 

 

5.1.  Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
5.2. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās un pasūtītājs vērtē katru 

iepirkuma daļu atsevišķi un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un rezultātiem par 

katru daļu atsevišķi.  
5.3. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājuma 

izvērtēšanas stadijā un neizskata pretendenta piedāvājumu, ja konstatē kādu no Publisko iepirkumu 

likuma 8.
1
 panta piektajā daļā minētiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem vai pretendents ir 

iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis iepirkuma 
nolikumā pieprasīto informāciju. 

5.4. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko 

piedāvāto cenu. 
5.5. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasīs no pretendenta, 

kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts 
kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
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dzīvesvieta) un, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas 

likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs noteiks ne 
īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas.  

5.6. Nolikuma 5.5. punktā noteiktos dokumentus Pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama 
publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. 

Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, 

datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 

attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
5.7. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz nolikuma 5.5.punktā norādītos dokumentus, 

Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā un nolikuma 5.5.punktā norādītos dokumentus 

pieprasīs iesniegt nākamajam pretendentam, kam ir atbilstošs piedāvājums ar nākamo zemāko cenu. 
Nolikuma 5.5.punktā norādītos dokumentus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības 

dalībniekam. 

5.8. Gadījumā, ja pretendents nolikuma 5.5.punktā norādītos dokumentus ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, 

un dienā, kad Komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš 
iepriekš minētajam dokumentam no iesniegšanas dienas pārsniegs 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājs pieprasīs 

Pretendentam iesniegt izziņu atkārtoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. LĒMUMA PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 

 

6.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu 
paziņojumu visiem Pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku 

pieeju pieņemtajam lēmumam. 

6.2.  Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu  

un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu. 
6.3.  Iepirkuma līgums tiks slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

 

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem, 

bet ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi. 
7.2. Komisijas tiesības: 

7.2.1. pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto 

dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai; 

7.2.2. pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu; 
7.2.3. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

7.2.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem 

aktiem. 
7.3.  Komisijas pienākumi: 

7.3.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņā; 

7.3.2. pieņemt lēmumu; 
7.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Pretendenta tiesības: 

8.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; 
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz 
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piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja 

parakstu;  

8.1.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo 
Nolikumu. 

8.2. Pretendenta pienākumi: 

8.2.1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma 
izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē līdz Nolikumā 

noteiktajam termiņam; 

8.2.2. rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz 

Komisijas uzdotajiem jautājumiem; 
8.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma Nolikumā minētos noteikumus. 

 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  I.Barkeviča
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                                                                                                                                    1.pielikums 

 

 

Iepirkums Nr. AND/2012/14  

DALĪBAS PIETEIKUMS 2012.gada “____”. __________ 

Aglona novada dome, 
 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

 

Pretendenta pilns nosaukums vai vārds uzvārds 

(norāda pretendents) 

Adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis, 

fakss, e-pasts, bankas rekvizīti  
(norāda pretendents) 

 Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats  

 (norāda pretendents) 

tālrunis, fakss, e-pasts  

(norāda pretendents) 

Iepazinušies ar iepirkuma „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC 

“Somerseta””, identifikācijas Nr.AND/2012/14, dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, 

ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt preču piegādi saskaņā ar mūsu iesniegto 

piedāvājumu. 

Ar šo apliecinām, ka: 
- 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 tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 
beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

- <pretendentam>  Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

- nekādā  veidā  neesam  ieinteresēti  nevienā  citā  piedāvājumā  un  nepiedalāmies  nevienā  citā 

piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

- mūsu  piedāvājums  ir  spēkā  60  dienas  no  piedāvājumu  iesniegšanas  datuma  un  var  tikt akceptēts 
jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās; 

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 

- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un 
papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības; 

- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu 

piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto preču piegādi, kā arī Latvijā un 
ārvalstīs maksājamās nodevas un nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Paraksts:      

 
 

Parakstītāja vārds, uzvārds, amats: _______________________________________________________ 

(amata nosaukumu jānorāda tikai juridiskām personām) 
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2. pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Skatīt  atsevišku failu ar nosaukumu„Tehniskās specifikācijas”  
 

Piezīme:
  

Apjoms ir paredzēts uz maksimālo bērnu skaitu. Ja bērnu skaits gada laikā samazināsies, apjoms 

var samazināties. 

 

Piegādātajiem produktiem ir jāatbilst 13.03.2012. MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un 

ārstniecības iestāžu pacientiem”. 

 

Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

Uz iepakotajām precēm jābūt norādītam realizācijas termiņam, uzglabāšanas t° (ja nepieciešams). 

 

!!! Ievērot norādītās mērvienības, lai preces cena atbilstu attiecīgi mērvienībai nevis iepakojumam.  
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3.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1
 

Iepirkumam „Pārtikas iepirkums Aglonas novada izglītības iestādēm un BSAC “Somerseta””, 

identifikācijas Nr.AND/2012/14 

 
   (pretendenta  nosaukums) piedāvā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 

prasībām veikt pārtikas produktu piegādi: 

piedāvājuma cena kopā (bez PVN) -   (summa vārdiem) t.sk.: 
 

1.daļa – Piens un piena pārstrādes produkti 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 
iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 
PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 
no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 
laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1.  Piens  L  2775 1050  

2.  Kefīrs  L  225 90  

3.  Jogurts  Gab  90 0  

4.  Jogurts  L  410 90  

5.  Krējums skābais  Kg  390 45  

6.  Krējums skābais  Kg  195 60  

7.  Biezpiens  Kg  375 90  

8.  Sviests  Kg  240 90  

9.  Biezpiena sieriņi  Gab  3950 570  

10.  Siers   Kg  130 36  

11.  Kausēts siers  Kg  27.5 12  

12.  Svaigs krējums 

putošanai  

 
Kg  35 0  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

2.daļa – Svaigi atdzesēta cūkgaļa 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 
piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 
cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 
apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 
līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1.  Cūku kauli  kg  425 45  

2.  C/g kotlešu gaļa  kg  865 45  

3.  Cūkgaļas lāpstiņa  kg  460 0  

4.  Aknas  kg  45 9  

                                                             
1
 Piedāvājumā ietver tikai tās daļas, uz kurām tiek iesniegts piedāvājums.  
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5.  Cūkgaļas gulašs   kg  245 147  

6.  Cūkgaļas kakla 
karbonāde 

 
kg  100 30  

7.  Cūkgaļas krūtiņa  kg  50 0  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

3.daļa – Gaļas produkti un desas 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta 

apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 
iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1.  Sardeles (cūkgaļas )  kg  150 42  

2.  Cīsiņi(cūkgaļa/liellopu 

gaļa) 

 
kg  85 33  

3.  Pusžāvētā desa 
(cūkgaļa/liellopu gaļa) 

 
kg  35 0  

4.  Vārītā uzgriežamā 

desa 

 
kg  25 9  

5.  Gaļas rulete vārīta  kg  25 25  

6.  Kupāti  kg  75 0  

7.  Žāvēti vistu šķiņķīši  kg  30 0  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

4.daļa – Svaigi atdzesēta putnu gaļa  

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 
31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 
no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1.  Vistu šķinķīši bez 

muguriņas 
 

kg  1025 120  

2.  Vista fileja  kg  125 0  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

5.daļa – Olas 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 
31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 
laikā 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 
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no 01.06.-

31.08.2013 

1.  Olas  gab  4150 1200  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

6.daļa – Zivis un zivju izstrādājumi 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 
cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 
apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 
līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1.  Zivis, fileja  kg  375 90  

2.  Siļķes  kg  120 18  

3.  Krabju nūjiņas  kg.  30 9  

4.  Lašu zupas izlase  kg  50 15  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

7.daļa – Kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 
iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 
apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1.  Kartupeļi  kg  9105 1350  

2.  Burkāni  kg.  680 165  

3.  Bietes  kg  535 75  

4.  Sīpoli  kg  375 39  

5.  Ķiploki  kg  50 9  

6.  Galviņkāposti  kg  650 135  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

8.daļa – Svaigie dārzeņi - garšaugi 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1. Sīpolloki  kg  5 3  
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2. Pētersīļi  Kg  5 3  

3. Puravi  Kg  10 6  

4. Paprika  Kg  40 15  

5. Puķu kāposti  Kg  55 33  

6.  Gurķi   Kg  260 75  

7.  Tomāti  kg  335 75  

8. Ķīnas kāposti  kg  50 30  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

9.daļa – Svaigie augļi un ogas 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 
piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 
cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 
apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 
līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1. Āboli  kg  250 90  

2. Bumbieri  kg  300 90  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

10.daļa – Eksotiskie svaigie augļi un ogas 

Nr. 
p. k. 

Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 
iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 
Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 
darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 
darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 
Ls bez PVN 

1 Banāni  kg  375 105  

2 Mandarīni  Kg  225 75  

3 Apelsīni  Kg  200 75  

4 Vīnogas  Kg  30 15  

5 Kivi  kg.  90 45  

6 Citroni  Kg  20 12  

7 Nektarīni  Kg  55 15  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

11.daļa – Graudi, putraimi, pārslas un milti 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 
cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 
apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 
apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 
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no 01.06.-

31.08.2013 

1 Kviešu milti  kg  495 60  

2 Manna  kg  105 24  

3 Putraimi 
(miežu) 

 Kg  60 18 
 

4 Grūbas  Kg  45 18  

5 Auzu pārslas  Kg  95 21  

6 Prosa  Kg  20 0  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

12.daļa – Maize un maizes izstrādājumi 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1 Rudzu maize  kg  100 0  

2 Formas maize 

(veidņu) 

 
kg  1275 75  

3 Saldskābā maize  Kg  590 180  

4 Kviešu baltmaize  Kg  540 174  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        

 

13.daļa – Konditorejas izstrādājumi 

Nr. 

p. k. 
Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 

iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 

Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 

darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 

Ls bez PVN 

1 Cepumi (dažādi)  
kg  280 120  

2 Vafeles (dažādi 

pildījumi) 

 

kg  37.5 15  

3 Bulciņas  gab.  6425 855 
 

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        

Kopā ar PVN 21% (LVL)        
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14.daļa – Bakalejas preces 

Nr. 
p. k. 

Produkts 

Produkta apraksts, 

piedāvājuma 
iepakojums 

Mērvienība 

Vienības 

cena, 
Ls bez 

PVN 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms līguma 
darbības laikā 

no 01.01.- 

31.05.2013. 

Orientējošais 

iepirkuma 

apjoms 

līguma 
darbības 

laikā 

no 01.06.-

31.08.2013 

Līgumcena, 
Ls bez PVN 

1 Pupiņas  kg  65 15  

2 Zirņi zupas (šķeltie)  kg  125 39  

3 Griķi  Kg  175 51  

4 Rīsi  Kg  285 48  

5 Makaroni  Kg  420 69  

6 Kartupeļu ciete  Kg  55 9  

7 Cukurs  Kg  800 120  

8 Sāls  Kg  190 21  

9 Margarīns  Kg  60 0  

10 Soda  Kg  3.5 1.5  

11 Skābētie kāposti  Kg  365 24  

12 Sulas (dažādas augļu 

un ogu) 

 
L  285 30  

13 Ievārījums   Kg  165 33  

14 Žāvētas aprikozes  Kg  55 18  

15 Žāvētas plūmes  Kg  50 18  

16 Rozīnes  Kg  70 18  

17 Gurķi marinēti  Kg  350 75  

18 Kukurūza konservēta  Kg  35 18  

19 Konfektes  Kg  25 6  

20 Konfektes  Kg  10 6  

21 Konfektes  Kg  10 6  

22 Eļļa   L  470 51  

23 Lauru lapas  Kg  3 0.6  

24 Raugs  Kg  17 1.8  

25 Garšvielu maisījums   Kg  17 0.3  

26 Vanilīna cukurs  Kg  2.5 0.6  

27 Kanēlis  Kg  1 0.3  

28 Pipari melnie  Kg  2.85 0.6  

29 Želatīns  Kg  1.5 0.6  

30 Citronskābe  Kg  7.5 0.9  

31 Tomātu mērce  Kg  100 21  

32 Majonēze  Kg  154.5 24  

33 Tēja  Kg  6.5 0.9  

34 Tēja  Gab  350 180  

35 Kafijas aizstājējs  Kg  13 3  

36 Kakao   Kg  24.5 7.5  

37 Konservētas 

skābenes  

 
Kg  15 9  

Kopā bez PVN (LVL)        

PVN 21% (LVL)        
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Kopā ar PVN 21% (LVL)        

2. Preces cenā jāiekļauj arī piegādes izmaksas. 
 

3. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.  

 

Vieta, datums 

 

 

Pilnvarotās personas 
amata nosaukums   / paraksts, paraksta atšifrējums/     
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4.pielikums 

 

LĪGUMA PROJEKTS 
(iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2012/14) 

 

Aglonas novadā,  2012.gada ____. ___________________ 

 
Aglona novada dome, reģistrācijas Nr.90000065754, juridiskā adrese: Somersetasiela 34, Aglona, Aglonas 

novads, LV-5304, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu darbojas Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors 

Reščenko, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 

_________________________, reģistrācijas Nr.________________, adrese: ______________________, 

kuras vārdā saskaņā ar ___________ darbojas ___________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no 

otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, 
viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgumu, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam pārtikas produktus (turpmāk tekstā 

– Prece) saskaņā ar tehniskajām specififikācijām (Līguma 1.pielikums) un tehniskajā–finanšu 

piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādīto sortimentu, norādītajiem izcenojumiem un Pasūtītāja 
veiktajiem pasūtījumiem, Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un samaksāt par to saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

1.2. Pasūtītājs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.  

1.3. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj Līguma 
2.pielikumā norādītās preces – pēc veida iekļaujas preču grupā, pēc būtības ir aizstājamas un to 

vienības (kg, litrs u.c.) cena ir vienāda ar tās preces cenu, kuru piegādātā Prece aizstāj, vai zemāka par 

to. Līdzēji pārstāvji iepriekš vienojas par šādu aizstājošu preču piegādi un cenām. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt Ls _____ (________ lati 

______ santīmi). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.  

2.2. Līdzēji vienojas, ka tehniskajā–finanšu piedāvājumā norādītais piegādājamo Preču apjoms ir aptuvens 

un var tikt precizēts līguma darbības gaitā pēc faktiskās nepieciešamības. 
2.3. Līguma summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. 

transporta), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz 

Preces piegādi. 
2.4. Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas apstiprinātās Preču pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja, 

Pasūtītājs pārliecinās par Preču pavadzīmē uzrādīto pozīciju atbilstību Līgumam. 

2.5. Samaksa par Preču piegādēm tiek veikta saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi, veicot 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā abpusējas Preču rēķina-pavadzīmes parakstīšanas. 

2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis Preču rēķinā norādīto 

summu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

 

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2013.gada 31.augustam vai līdz Pušu 
saistību pilnīgai izpildei, sasniedzot līguma summas maksimālo apmēru. 

3.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa. 

3.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja 

iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 
3.3.1. ja atkārtoti (vismaz 2 reizes) Pasūtītājam piegādātās Preces kvalitāte būtiski atšķiras no 

tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajām; 
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3.3.2. ja Piegādātājs atkārtoti (vismaz 2 reizes) nav piegādājis Pasūtītājam Preces Līgumā noteiktajā 

termiņā; 

3.3.3. ja Piegādātāja piegādātās Preces cena atkārtoti (vismaz 2 reizes) atšķiras no finanšu – 
tehniskajā piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītās cenas; 

3.3.4. Piegādātājs ir pieļāvis citu Līguma saistību izpildes nokavējumu vismaz 2 (divas) reizes šī 

Līguma ietvaros. 
3.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja 

Pasūtītājs ir nokavējis šī Līguma 2.5.punktā noteikto apmaksas termiņu. 

 

4. PIEGĀDĀJAMĀS PRECES KVALITĀTE 
4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs apmaina pret atbilstošu Preci 1 (vienas) 
darba dienas laikā no neatbilstošās Preces nodošanas Pasūtītājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču 

apmaiņu, sedz Piegādātājs. 

 

5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
5.1. Prece tiek piegādāta uz Aglonas novada izglītības iestādēm – Aglonas vidusskola, Aglonas novada 

pirmsskolas izglītības iestāde, Priežmalas pamatskola, Grāveru pamatskola, Šķeltovas pamatskola un 

BSAC „Somerseta”. 
5.2. Pasūtītājs pasūtījumus Piegādātājam nodod darba dienās līdz plkst. 14.00 pa telefonu ____________ 

vai faksu _____________, vai arī e-pastu ______________. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam 2 

(divu) darba dienu laikā pēc veiktā pasūtījuma līdz plskt. _________.  
5.3. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm 

neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis sastāda 

defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. Piegādātājs 

ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no akta sastādīšanas brīža Preci apmaina par saviem 
līdzekļiem un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. 

5.4. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēji (to pilnvaroti 

pārstāvji) parakstījuši Preču pavadzīmi. Pasūtītājam ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā celt pretenzijas 
par Preču pieņemšanas laikā konstatētu Preču neatbilstību Līguma noteikumiem, kvalitātes prasībām 

vai iztrūkumu. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir 

pienākums nekavējoties par saviem līdzekļiem aizvietot bojātās Preces un maksāt Pasūtītājam 
līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. 

5.5. Pasūtītājs apliecina Preču saņemšanu ar Pasūtītāja pilnvarotās personas parakstu un zīmogu, norādot 

saņemšanas datumu uz Preču pavadzīmes attiecīgā eksemplāra. Pasūtītājs nepieņem apmaksai 

nepareizi vai nepilnīgi noformētus dokumentus. 
5.6. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas tiek piegādāta bez Preču pavadzīmes. 

5.7. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam ar Preču pavadzīmes parakstīšanas brīdi. 

 

6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Pasūtītājs apņemas: 

6.1.1. saņemt šī Līguma 2.pielikumā minētās Preces un visu ar šo Preci saistīto dokumentāciju, 

parakstot attiecīgu Preču pavadzīmi, rēķinu; 
6.1.2. nodrošināt saņemto Preču pieņemšanu un pienācīgu uzglabāšanu; 

6.1.3. samaksāt par piegādāto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.2. Piegādātājs apņemas: 
6.2.1. piegādāt Pasūtītājiem šī Līguma 2.pielikumā minētās Preces un visu ar šo Preci saistīto 

dokumentāciju Līgumā noteiktajā termiņā;  

6.2.2. nodrošināt Preces piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un 
pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām; 
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6.2.3. Preces piegādes laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba 

drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 

6.3. Pretenziju pieteikšanas kārtība: 
6.3.1. ja, pieņemot Preci, Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai cita veida 

neatbilstību Līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Pasūtītājs par iztrūkuma vai 

neatbilstības faktu paziņo Piegādātājam un 7 (septiņu) dienu laikā nosūta Piegādātājam 
rakstveida pretenziju; 

6.3.2. Piegādātājs 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas aizvieto bojātās 

vai sajauktās Preces ar atbilstošām Precēm. 

 

7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

7.1. Par Preces nesavlaicīgu piegādi Piegādātājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.  
7.2. Ja Līgumā noteiktajā termiņā Piegādātājs neapmaina nekvalitatīvo vai bojāto Preci, tad Piegādātājs 10 

(desmit) dienu laikā atmaksā Pasūtītājam nekvalitatīvās Preces cenu un maksā līgumsodu 20% 

(divdesmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. 

7.3. Par piegādātās Preces nesavlaicīgu apmaksu, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens 
procents) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru maksājuma kavējuma dienu.  

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un otrs Līdzējs var prasīt kā līgumsoda, tā 

arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 
7.5. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. 

 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

8.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas 
stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, 

kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

8.3. Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes attaisnojumu nevar 
tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

8.4. Tam Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā 

par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 
8.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 

dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, 

nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

 

9. CITI NOSACĪJUMI 

9.1. Līdzēju kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 

9.1.1. Pasūtītājs: 
1. Aglonas vidusskola - Daugavpils ielā -6, Aglona, Aglonas novads, LV 5304.  Atbildīgā persona -

___________ Tālruņi  __________ 

2. Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāde - Jaudzemu ielā 7a, Aglona, Aglonas novads, LV- 

5304,  Atbildīgā persona -___________ Tālruņi  __________ 
3. Priežmalas pamatskola - Priežmalas, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, Atbildīgā 

persona -___________ Tālruņi  __________ 

4. Grāveru pamatskola - Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV – 5655, Atbildīgā 
persona -___________ Tālruņi  __________ 

5. Šķeltovas pamatskola - Skolas ielā 1, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV – 5653, Atbildīgā 

persona -___________ Tālruņi  __________ 
6. Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta” - Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads, LV 5304,  

Atbildīgā persona -___________ Tālruņi  __________ 

Izpildītājs – ____________________________________________________, tālr.______. 
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9.2. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā 

izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Līdzēji, tiek pievienoti Līgumam 

un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
9.3. Jautājumi, kuri nav noteikti šajā Līgumā, Līdzēji risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

tiesību normatīvajiem aktiem. 

9.4. Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji 
nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā. 

9.5. Līdzēju juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēju pienākums ir 7 (septiņu) 

dienu laikā paziņot šo informāciju otram Līdzējam. 
9.6. Šis Līgums sastādīts četros eksemplāros, no kuriem trīs tiek nodoti Pasūtītājam un viens – 

Piegādātājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.7. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums: Tehniskās specifikācijas un 2.pielikums: Tehniskais – 
finanšu piedāvājums. 

 

10. LĪDZĒJU rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

  

  
  

  

  
  

 

 

 

 
 


