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1.Vispārīgā informācija: 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  AND/2012/6 

1.2. Pasūtītājs: Aglonas novada dome (turpmāk tekstā – Dome) , reģ. Nr. 90000065754, adrese: 

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr./fakss 653 24573,   e-pasts: 

padome@aglona.lv. 

1.3. Iepirkuma priekšmets: obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes 

struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm, saskaņā ar līguma projektam (pielikums Nr.2) 

pievienoto Aglonas novada domes struktūrvienību un tās pakļautībā esošo iestāžu sarakstu.  

1.4. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 85140000-2; pakalpojuma kategorija: 25. 

1.5. Līguma izpildes laiks: 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 

1.6. Iepirkuma metode: atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta prasībām (Likuma 2.pielikuma B 

daļas pakalpojums). 

1.7. Paredzamā iepirkuma summa ir līdz LVL 19 999,99 bez PVN par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

1.8. Iepirkumā var piedalīties normatīvajos aktos noteiktā kārtībā dibināti patstāvīgi tiesību subjekti, kuri 

ir iesnieguši visus dokumentus atbilstoši iepirkuma nolikumam. Visiem pretendentiem piemēro 

vienādus noteikumus. 

 

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums): 

2.1. Veikt Aglonas novada domes  struktūrvienību un tās pakļautībā esošo iestāžu darbinieku obligātās 

veselības pārbaudes atbilstoši MK 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama 

obligātā veselības pārbaude” un MK 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494 „Noteikumi par 

darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek 

pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). 

 

3. Piedāvājumu sagatavošanas noteikumi: 

3.1. Piedāvājuma iesniedzamajiem dokumentiem jābūt iesniegtiem drukātā veidā, valsts valodā. 

3.2. Visus piedāvājuma dokumentu oriģinālus, kurus izdot pretendents, jāparaksta uzņēmuma 

(sabiedrības) vadītājam un jāapliecina ar uzņēmuma (sabiedrības) zīmogu. Dokumentu kopijas 

apliecina uzņēmuma vadītājs, ievērojot MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 “Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības. 

3.3. Ja pretendenta dokumentu  oriģinālus parakstījusi vai kopijas apliecinājusi persona, kura nav 

uzņēmuma (sabiedrības) vadītājs, pretendenta atlases dokumentiem jāpievieno dokuments, no kura 

nepārprotami konstatējams šāds pilnvarojums. 

3.4. Piedāvājuma cenām jābūt izteiktām latos ar divām zīmēm aiz komata, norādot cenu par vienu vienību 

bez PVN, kopējo summu par visu apjomu ar un bez PVN (norādot arī PVN likmi %). 

3.5. Piedāvājuma cenā jāietver visi pretendenta izdevumi par iepirkuma dokumentācijā pieprasīto 

pakalpojuma sniegšanas izpildi. 

3.6. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Pretendents 

nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus. 

3.7. Piedāvājuma derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par 60 dienām, skaitot no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. 

3.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar mainīt savu piedāvājumu. 

 

4. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija. 

4.2. Izziņa vai dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā. 

4.3. Pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 

4.3.1. pasludināts tā 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), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs 

likvidēts; 
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4.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4.4. Latvijas Republikas Veselības ministrijas izsniegtā sertifikāta kopija. 

4.5. Finanšu piedāvājums, kurā norāda obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu izmaksas (Pielikums 

Nr. 1). 

4.6. Informācija par pretendentu, norādot bankas kontu, paraksta tiesīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu, kā 

arī kontaktpersonas tālr. un faksa nr. 

 

5. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

5.1. Pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir 

apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju 

vai bankrotu. 

5.2. Likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. 

5.3. Pretendents nav reģistrēts likumos noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Pretendents nav iesniedzis 4.punktā pieprasītos dokumentus un/vai pēc iesniegtajiem dokumentiem 

pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām. 

 

6. Iepirkumu komisija: 

6.1. Pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām. 

6.2. Noraida iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām neatbilstošus piedāvājumus. 

6.3. No iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies 

piedāvājumu ar viszemāko cenu un slēgs Pielikumā Nr.1 pievienotajam iepirkuma līguma projektam 

atbilstošu iepirkuma līgumu. 

6.4.  3 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, tiks 

rakstveidā informēti par komisijas pieņemto lēmumu. 

6.5. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta, ja iepirkumam 

netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentācijā 

noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar LR tiesību aktiem. 

 

7. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas noteikumi: 

7.1. Piedāvājumus iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:  

7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

7.1.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

7.1.3. Sekojoša atzīme: “Iepirkuma procedūrai “ Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu 

sniegšana Aglonas novada domes struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm” 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. AND/2012/6). Neatvērt līdz 2012.gada 26.aprīļa 

plkst.14.
00

. 

7.2. Piedāvājumus jāiesniedz 1 eksemplārā. Visām iesniegtā piedāvājuma lapām jābūt numurētām un 

caurauklotām. 

 

8. Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – līdz 2012.gada 26.aprīļa plkst.14
00

: 

8.1. Piedāvājumus lūdzam iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu Aglonas novada dome, Somersetas ielā 

34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, darba dienās  no plkst.9.
00

 līdz 12.
00

 un no plkst.13.
00

 līdz 

16.
00 

kancelejas pārzinei. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. 

8.2. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām, iepirkumu komisija 

to nepieņem un neatvērtu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi. 

 

9. Papildinformācija 

9.1. Jautājumi, kas saistīti ar šo iepirkuma nolikumu, adresējami iepirkumu komisijas priekšsēdētājai 

Ingūnai Barkevičai, tālr./fakss 65324573, e-pasts: padome@aglona.lv  
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9.2. Jautājumi, kas saistīti ar tehnisko specifikāciju, adresējami Aglonas novada domes darba aizsardzības 

speciālistam Gunāram Lukaševičam, tālr./fakss 65324573, e-pasts: padome@aglona.lv.  

 

9.2. Informācija sniedzama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja _________________ /I.Barkeviča/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

Pie iepirkuma nolikuma, 

 id.Nr.AND/2012/6 

 

Tehniskā specifikācija 
Veikt Aglonas novada domes  struktūrvienību un tās pakļautībā esošo iestāžu darbinieku  obligātās 

veselības pārbaudes atbilstoši MK 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama 

obligātā veselības pārbaude” un MK 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494 „Noteikumi par 

darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek 

pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”. 
MK not. Nr. 

494 

1.pielikums 

                           MK not. Nr. 219   

                    1.pielikums; 2.pielikums 

 Darbinieku 

skaits 

Pakalpojuma 

cena* par 

vienu 

darbinieku 

bez PVN 

Cena* par 

visu 

apjomu 

bez PVN 

 Aglonas novada domes administrācija       

  22   

 1.pielikuma p.5.3; 5.2 4   

 1.pielikuma p.4.11 18   

     

  Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde    

3.1.     15   

 1.pielikuma p.5.2; 4.11 1   

 1.pielikuma p.4.8 8   

 1.pielikuma p.1.14; 4.9.2; 4.9.5 6   

     

                 Aglonas vidusskola    

3.2.  46   

 1.pielikuma p.5.3; 4.8 26   

 1.pielikuma p.5.3; 4.11; 4.8 2   

 1.pielikuma p.5.3; 4.8; 4.9.3 2   

 1.pielikuma p. 1.14; 4.9.5 11   

 1.pielikuma p. 4.9.5 3   

 1.pielikuma p.5.1 2   

     

 Sociālais dienests    

  6   

 1.pielikuma p.4.11 5   

 1.pielikuma p.1.14; 4.9.4 1   

     

               Aglonas novada bāriņtiesa    

  2   

 1.pielikuma p.5.3 1   

 1.pielikuma p.5.3; 4.11 1   

     

 Komunālais dienests    

  32   

 1.pielikuma p.4.11 5   

 1.pielikuma p.4.9.5 1   

 1.pielikuma p.4.9.5; 1.14 2   

 1.pielikuma p.4.7.2; 4.9.1; 4.10 15   

 1.pielikuma p. 4.9.1 8   

 1.pielikuma p. 6.3 1   

     

               Aglonas novada centrālā bibliotēka    



   4   

 1.pielikuma p.4.11 3   

 1.pielikuma p.1.14; 4.9.5 1   

     

 Aglonas novada kultūras centrs    

  5    

 1.pielikuma p.4.11 2   

 1.pielikuma p.4.8 2   

 1.pielikuma p.4.9.5; 1.14 1   

     

 Sporta skola    

3.2  3   

 1.pielikuma p.4.9.3. 1   

 1.pielikuma p.4.9.5; 1.14 2   

     

 Aglonas novada uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs 

6   

 1.pielikuma p.4.11 6   

     

                Aglonas novada būvvalde 2   

 1.pielikuma p.4.11  2   

     

 Aglonas bazilikas kora skola 7   

3.2 1.pielikuma p.4.8; 5.3 6   

 1.pielikuma p.4.11 1   

     

 Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs    

3.4.   11   

 1.pielikuma p.4.11 3   

 1.pielikuma p.5.3 7   

 1.pielikuma p.4.9.5; 1.14 1   

     

 Bērnu socialā atbalsta centrs „Somerseta”     

3.4.  14   

 1.pielikuma p.4.11 2   

 1.pielikuma p.5.3;  6   

 1.pielikuma p.5.1 2   

 1.pielikuma p.1.14; 4.9.5;4 4   

     

 Grāveru pagasta pārvalde, t.sk. Grāveru 

pamatskola 

   

3.2.  23, t.sk.  

8 skolotāji 

   

 1.pielikuma p.5.3; 4.8 8   

 1.pielikuma p.5.3; 4.11 4   

 1.pielikuma p.4.11 3   

 1.pielikuma p.4.9.5 5   

 1.pielikuma p.1.14; 4.9.5; 3   

     

 Kastuļinas pagasta pārvalde, t.sk. Priežmalas 

pamatskola  

   

3.2.   27, t.sk.  

13 skolotāji 

  

 1.pielikuma p.5.3; 4.8 13   

 1.pielikuma p 4.11 7   

 1.pielikuma p 1.14; 4.9.5; 7   

     

 Šķeltovas pagasta pārvalde, t.sk.     



Šķeltovas pamatskola 

3.2.  26, t.sk. 

11 skolotāji 

  

 1.pielikuma p.5.3; 4.8 11   

 1.pielikuma p.4.11 6   

 1.pielikuma p.1.14; 4.9.5 6   

 1.pielikuma p.4.9.5 3   

     

Kopā bez PVN:  

Kopā ar PVN:  

* Cenas norāda ar diviem cipariem aiz komata. 

PVN tiek piemērots _____% apmērā. 

 

Sagatavoja: 

Aglonas novada domes   

darba aizsardzības speciālists       G.Lukaševičs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 

Pie iepirkuma nolikuma, 

 Id.Nr.AND/2012/6 

 

PROJEKTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr._____ 

par obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšanu 
 

Daugavpilī,                                                                                              2012.gada ___._________ 

 

 Aglonas novada dome, turpmāk saukta Pasūtītājs, reģ.Nr.90000065754, juridiskā adrese 

Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, kuras vārdā, pamatojoties uz nolikumu, rīkojas 

priekšsēdētājs Igors Reščenko, no vienas puses un ________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā  adrese ________________, ______, kuras vārdā pamatojoties uz ___________, rīkojas tās 

____________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, pamatojoties uz 

iepirkumu procedūras „Obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniegšana Aglonas novada domes 

struktūrvienībām un tās pakļautībā esošajām iestādēm” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. 

AND/2012/6), rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo:  

 

l .VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Izpildītājs, pēc Pasūtītāja uzdevuma, apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku un Pasūtītāja pakļautībā 

esošo izglītības iestāžu (pielikums Nr.1) darbinieku (turpmāk tekstā – Darbinieku) obligāto veselības 

pārbaudi saskaņā ar MK 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā 

veselības pārbaude” un MK 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas 

saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām 

veselības pārbaudēm” (turpmāk tekstā – veselības pārbaude), un Pasūtītājs apņemas apmaksāt to saskaņā 

ar līguma noteikumiem. 

 

2. PAKALPOJUMU CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Izpildītājs izraksta rēķinu par faktiski sniegto veselības pārbaudes pakalpojumu atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai un Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem (pielikums Nr. 1).  

2.2. Pasūtītājs apņemas veikt piestādīto rēķinu apmaksu 20 darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas 

dienas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

2.3. Maksimālā līguma summa visā līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt Ls _______ 

(______________ lati ___ santīmi) bez PVN___%. Kopā ar PVN____% Ls ______ (_________ 

_________________lati __ santīmi). 

 

3. PUŠU SAISTĪBAS 

 

3.1. Pasūtītājs apņemas: 

3.1.1. ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms apskates sākuma rakstiski sniegt Izpildītājam informāciju par 

darbinieku skaitu, kam jāveic veselības pārbaudes, to apjomus un saskaņot veselības pārbaužu sniegšanas 

datumus un laikus; 

3.1.2. apmaksāt rēķinu summu apjomā un termiņos, kas noteikti 2. l. un 2.2. punktos. 

3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja savlaicīgu un precīzu šī līguma noteikumu izpildi, kā arī 

veselības pārbaužu apskašu rezultātus. 

 

3.3. Izpildītājs apņemas: 

3.3.1. veikt veselības pārbaudes Pasūtītāja un tā pakļautībā esošo izglītības iestāžu darbiniekiem atbilstoši 

Izpildītājam rakstiski iesniegtajai informācijai par darbinieku skaitu, kam jāveic veselības pārbaudes, to 

apjomiem un veikt veselības pārbaudes Pušu saskaņotajos datumos un laikos, bet ne vēlāk kā 5 darba 

dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas; 

3.3.2. sniegt Pasūtītājam veselības pārbaužu rezultātus. 



3.4. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja savlaicīgu un precīzu šī līsma noteikumu izpildi. 

 

 

4.PUŠU ATBILDĪBA 

 

4.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī līguma 

nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus. 

4.2. Visi ar šo līgumu saistītie strīdu jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējās vienošanās pamata. Ja 

šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti tiesā LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

4.3. Par veselības pārbaužu sniegšanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% apmērā no termiņā nesniegto veselības pārbaužu summas par katru nokavēto dienu. 

4.4. Aprēķinātās līgumsoda summas Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par veiktajiem veselības 

pārbaudes pakalpojumiem ieskaita kārtībā. 

 

5.CITI NOTEIKUMI 

 

5.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Pasūtītājam 

paliek viens līguma eksemplārs, Izpildītājam paliek otrs līguma eksemplārs. 

5.2.  Līgums ir spēkā no 2012.gada 15.maija līdz 2012.gada 31.decembrim.    

 

 

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

 

Izpildītājs: 

 

 

 


