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1. Vispārīgā informācija 

         1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

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 filiāle.,   

Konts: LV02UNLA0050015424785, 

    Kods: UNLALV2X   

 Kontaktpersona: Gunta Grigule,  par tehnisko specifikāciju vec.medmāsa Marija Kalvāne 

65321456, 28748869. 

               Kontakttālrunis: 65321456 

    E-pasts: gunta.grigule@inbox.lv vai salpaa@inbox.lv 

 

1.3 Iepirkuma priekšmets:  

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir Medikamentu un medicīnas preču piegāde, saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju,  (Pielikums Nr.2) un līguma projektu ( Pielikums Nr. 5). 

1.3.2.CPV kods: 33000000-0 

 

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta: 
         1.4.1. Līguma izpildes uzsākšana: 

                   1.4.1.1. Līgums tiek slēgts uz 12 kalendārajiem mēnešiem, pēc līguma parakstīšanas  

 1.4.2.Līguma izpildes vieta: 

                     1.4.2.1. SAC „Aglona”, „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304.  

 

          1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība. 

        1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt  līdz 2013.gada 02. janvārim plkst. 

       11.00, Sociālās aprūpes centrā „Aglona”, „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas  

                  novads pagasts, LV-5304, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu (pasta zīmogs).          

       1.5.2. Piedāvājumi, kuri saņemti pēc nolikumā, noteiktā piedāvājuma iesniegšana  

                             termiņa, netiek izskatīti un neatvērti tiek aizsūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

                   1.5.3. Saņemot piedāvājumu, pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. 

        1.5.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.  

                   1.5.5. Piedāvājuma atvēršanas laiks: 2013.gada 02. janvārī, plkst.11.00. 

          1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

      1.6.1. Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 60 dienas, skaitot no piedāvājuma  

     atvēršanas dienas. 

  1.6.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1.punktā noteiktajā    

             termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa    

             pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par 

             to rakstiski paziņo pasūtītājam.     

1.7.  Piedāvājuma noformēšana: 

1.7.1.  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā (A4 formāta) aploksnē. 

1.7.1.1. Aploksni marķē šādi: 

            - Aglonas novada domes Sociālās aprūpes centram „Aglona”, Iepirkumu   

               komisijai; 

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

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

mailto:salpaa@inbox.lv


 4 

Norāde – PIEDĀVĀJUMS ATKLĀTAM KONKURSAM „„MEDIKAMENTU UN   

MEDICĪNAS PREČU PIEGĀDE SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM „AGLONA” ” 

              Identifikācijas numurs AND SAC/2012/03  “ Neatvērt  pirms  piedāvājum atvēršanas  laika”   

1.7.2.  Pretendenta piedāvājums sastāv no sekojošiem  Nolikumā  noteiktajiem  Pretendenta  

          iesniegtajiem   dokumentiem: 

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (atbilstoši Nolikuma 4.1.   

                punktam un 1.pielikumam); 

1.7.2.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 4.2. punktam); 

1.7.2.3. Tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.3. punktam, 4.4.punktam un 

3.pielikumam). 

1.7.2.4. Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.3. punktam, 4.4.punktam un 

4.pielikumam).  

1.7.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot 

nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS”. 

Piedāvājuma oriģinālam jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams 
atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

1.7.4.  Piedāvājuma oriģināls jāievieto nolikuma 1.7.1.1.punktā minētajā aploksnē. 

1.7.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem 

          labojumiem un tiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā, Ministru kabineta  

          28.09.2010. noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un  

          citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām.  

1.7.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotie piedāvājuma dokumenti  

          noformējami LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Informatīvie materiāli var būt  

          svešvalodā un nav jāiešuj piedāvājumā. 

1.7.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.7.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu papildus 

norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai    

 personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.7.9. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīvajiem aktiem 

atbilstoši noformēta pilnvara. 
 
 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1. iepirkuma priekšmets  ir medikamenti un medicīnas preces (turpmāk tekstā-preces).  

Detalizētas pasūtījumam izvizrītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskājā specifikācijā 

(Pielikums Nr. 2) 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 

 1.daļa medikamenti 

 2.daļa medicīnas preces 

2.1.3.Pretendentam ir jāpiegādā kvalitātes un obligātajām nekaitīguma un higiēnas prasībām 

atbilstošas preces.  

2.1.4. Visām precēm jāatbilst normatīvajiem aktiem, kā arī citiem spēkā esošajiem likumiem, kas    

  attiecas uz šo iepirkuma priekšmetu un tā piegādi. 

2.2.  Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, no dažām pozīcijām atsakoties pilnībā, ja tam 

ir objektīvs iemesls (nepietiekams finansējums u.c.). Pasūtītājs var mainīt piegādājamo atsevišķo 

(konkrēto) un kopējo preču  daudzumu 10% (desmit procentu) apjomā. 
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3. Pretendentu atlases prasības 

 

3.1. Nosacījumi pretendentu dalībai iepirkumā 

3.1.1.  Dalībai iepirkumā var būt jebkurš piegādātājs: 

3.1.1.2. Kurš, ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām un Publisko iepirkumu likuma izpratnē, atbilst šī nolikuma prasībām un uz 

kuru neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39. panta izslēgšanas noteikumi;   

3.1.1.3. Kuram ir nepieciešamās atļaujas un licences, lai Latvijas Republikā nodarbotos ar 

medikamentu un medicīnas preču piegādi; 

3.1.1.4. Kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.  

3.1.1.5. Kuram nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. 

3.1.1.6. Kurš, ja līguma pilnīgai izpildei nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmējus, spēj pierādīt 

Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju 

apliecinājumu vai apliecinātu vienošanās kopiju par sadarbību konkrētā līguma izpildei.  

3.1.1.7.Kurš var nodrošināt medikamentu un medicīnas preču piegādi Nolikuma Nr. 1.4.2.1. 

norādītajā vietā, par pilnu iepirkuma daļas/u apjomu, kā arī kvalitātē, kas atbilst 

tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

3.1.1.8. Kuram ir bijusi pieredze medikamentu un/vai medicīnas preču piegādē līdzīga apjoma 

pasūtījumos pēdējos trīs gados. 

3.1.1.9. Kurš atbilst šī nolikuma prasībām.  

3.2.Nolikuma 3.1.1.apakšpunktos noteiktās prasības attiecas uz visām personu grupām vai 

personālsabiedrības kā Pretendenta dalībniekam, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi 

tiek piesaistīti līguma izpildē. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1.Pretenedenta pieteikums  

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā jānoformē uz uzņēmuma veidlapas saskaņā ar 1. 

pielikumā pievienoto formu. 

4.2.2. Pieteikumu paraksta  pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas 

ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā, pievienojot Piedāvājumā pilnvaru. 

4.2.  Pretendentu atlases dokumenti 
4.2.1.LR  Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija.  

4.2.2. Zāļu valsts aģentūras izsniegtās spēkā esošās speciālās atļaujas (licences) zāļu lieltirgotavas 

darbībai kopija vai spēkā esošās speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai kopija ar atļauju 

izplatīt narkotiskās un psihotropas zāles (nav nepieciešama pretendentam, kurš piedāvājumu 

iesniedz tikai uz medicīnas preču sadaļām). 

4.2.3. Informācija par būtiskajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, 

norādot summas, laiku (gadu un mēnesi) un saņēmējus. Informācijai pievieno vismaz trīs 

pozitīvas atsauksmes. 

4.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

4.3.1. Pretendents tehnisko  un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma pievienotajiem 

pielikumiem Nr.3, Nr.4 

4.3.2.  Piedāvājuma cenu norāda latos LVL, bez PVN. 

4.3. 3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu paraksta persona, kam ir pretendenta pārstāvības 

tiesības. 
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5. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji 

5.1. Pretendentu piedāvājumus izskata iepirkumu komisija (turpmāk – komisija), kas izvērtē 

Pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. 

5.2. Piedāvājumu vērtēšana tiks izvērtēta trīs posmos: 

5.2.1. 1.posms - Noformējuma  atbilstības pārbaude saskaņā ar  Nolikuma  Nr.1.7. apakšpunktu 

prasībām. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija tālāk 

neizskata. 

5.2.2. 2.posms - Iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaude saskaņā ar Nolikuma Nr.4. un 

3.sadaļā minētajiem nosacījumiem. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina 

pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis 

nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata. 

5.2.3. 3.posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude saskaņā ar Nolikuma Nr. 

4.3. sadaļā. noteiktajām prasībām. 

5.2.3.1. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehnisko specifikāciju prasību 

līmenim attiecīgajai iepirkuma priekšmeta specifikācijas pozīcijai, komisija izslēdz 

pretendenta attiecīgo iepirkuma priekšmeta pozīciju no tālākas dalības iepirkuma 

procedūrā. Ja Nolikumā norādītajām tehnisko specifikāciju prasību līmenim neatbilst visas 

iepirkuma priekšmetu pozīcijas, komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas 

dalības iepirkumu procedūrā.  

5.2.3.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija izlabo un paziņo  

Pretendentam par veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem. 

5.3. Desmit darbdienu laikā, pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz: 

5.3.1.kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas 

likvidācijas stadijā;   

5.3.2.izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka 

         pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tiek 

reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, t.sk. nekustamā īpašuma 

nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;   

5.3.3.ārvalstīs reģistrēti pretendenti - kompetentas iestādes izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas 

pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (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;  

5.4.Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma noteiktajām 

prasībām. 

 

6. Piegādes līgums 

 

6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu 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 līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi- iepirkuma apjoms var tikt 

samazināts vai mainīts 10% robežās. 
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7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Komisijas tiesības: 

7.1.1. 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. 

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

7.1.3. Atteikties no visiem piedāvājumiem; 

7.1.4. Lemt par atklāta konkursa termiņa pagarināšanu; 

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

minētajām prasībām. 

7.1.6.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

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

piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 

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

7.1.9. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

pasūtītāju. 

7.1.10. Pieņemt lēmumu par piegādes līguma. 

 

7.2.Komisijas pienākumi: 

7.2.1. Iepirkuma komisija pēc pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par nolikumu. 

7.2.2. Iepirkuma komisija nodrošina, lai līdz piedāvājuma atvēršanai pretendentu saraksts netiktu 

izpausts. 

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

atvēršanas brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertai 

informācijai; 

7.2.4. Izskatīt pretendentu piedāvājumus. 

7.2.5. Lemt par iepirkumu procedūrai iesniegto dokumentu atdošanu iesniedzējam bez  izskatīšanas, ja 

tie neatbilst nolikuma prasībām. 

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

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu. 

7.2.7. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

7.2.8. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

7.2.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot 

to pretendentiem. 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

8.1. Pretendenta tiesības: 

8.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 

8.1.2. 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. 

8.2. Pretendenta pienākumi: 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 
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8.2.3.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 

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

8.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos 

nosacījumus kā pamatu pasūtījuma izpildei. 

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

ja konkursa 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. 

8.5. Katram pretendentam ir tiesības pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu „Publisko  iepirkumu 

likumā” noteiktajā kārtībā. 

 
 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ___________________________ Gunta Grigule 
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Pielikums Nr.1  

Atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

 

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas) 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

„Medikamentu un medicīnas preču piegāde Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC/2012/03 

 

______________________                                            2012.gada_____.____________________ 

      (sastādīšanas vieta) 

 

Uzņēmums __________________________________________________,  

reģ. Nr._____________________, adrese _____________________________________, 

tālr.____________, e-pasts: ________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, 

______________________, tā _______________________________ (amats) 

________________________________ (vārds un uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. Piesakās piedalīties konkursā „Medikamentu un medicīnas preču piegāde Sociālās aprūpes 

centram „Aglona”” Iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC/2012/03, apņemas ievērot konkursa 

Nolikumu. 

2. Izskatot konkursa Nolikumu, tehnisko specifikāciju un līguma noteikumus, kā arī konkursa 

papildinājumus, mēs apliecinām, ka esam tos izpratuši un to prasībām piekrītam.  

3. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma 

pamatnosacījumus, saskaņā ar šī Nolikuma līguma projektu. 

4. Apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs 10 darbdienu laikā iesniegsim 

Pasūtītājam UR un VID izziņas. 

5. Apstiprinām, ka šis piedāvājums ir spēkā 60 dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

6. Apstiprinam, ka piedāvātās preces ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un ES. 

7. Apliecinam, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

8. Apņemamies, ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu piegādāt Preci par mūsu iesniegtajā 

piedāvājumā norādītajām cenām. 

9. Apliecinām, ka uz (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.pantā 

minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 

Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Pilns vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

z.v. 
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Pielikums Nr.2 

Atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumu procedūras „Medikamentu un medicīnas preču piegāde Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC/2012/03 

 

Nr.p

.k. 
Medikamenta starptautiskais 

nosaukums 
Zāļu forma 

Koncentrācija/ 

stiprums 
Vienība 

Plānotais 

apjoms 12 

mēnešiem 

1. Medikamenti 

1. Radedormi   tabletes 5 mg x20 iepakojums 5 

2. Clonazepami tabletes 2 mg x30 iepakojums 5 

3. Elenii  tabletes 10 mg x50 iepakojums 10 

4. Tazepami tabletes 10 mg x50 iepakojums 10 

5. Nozepami  tabletes 10 mg x50 iepakojums 24 

6. Sol. Diazepami  ampulas 0,5%/ 2ml x10 iepakojums 10 

7. Lexotanili  tabletes 1,5 mg, 3 mg 

x30 

iepakojums 36 

8. Fenosepami  tabletes 0,5 mg x50 iepakojums 3 

9. Prednizoloni tabletes 5 mg x100 iepakojums 2 

10. Panangini tabletes x50 iepakojums 6 

11. Corinfari tabletes 20 mg x30 iepakojums 4 

12. Liv- 52  tabletes x100 iepakojums 2 

13. Hjertemagnils tabletes 150 mg x100 iepakojums 4 

14. Mildronāts  kapsulas 250 mg x20 iepakojums 15 

15. Clophellini  tabletes 0.15 x50 iepakojums 10 

16. Troxevasini  kapsulas 300 mg x50 iepakojums 8 

17. Karsils  tabletes 35 mg x80 iepakojums 12 

18. Preduktāls  tabletes 35 mg x 60 iepakojums 5 
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19. Verospirons  tabletes 50 mg x30 iepakojums 3 

20. Nootropils  kapsulas 400 mg x60 iepakojums 6 

21. Magne B6  tabletes 470 mg/ 

5mgx50 

iepakojums 5 

22. Fezāms kapsulas kapsulas 400 mg/ 

25mgx60 

iepakojums 3 

23. Pramistar  tabletes 600 mg x20 iepakojums 4 

24. Enelbin 100 retard  tabletes X50 iepakojums 12 

25. Vikasoli  tabletes 0,015 mg x20 iepakojums 1 

26. Venoruton  forte kapsulas X30 iepakojums 2 

27. Diaprel MR tabletes  60 mg x60 iepakojums 6 

28 Cinnarizīns  tabletes 25 mg x50 iepakojums 15 

29. Kavintons  tabletes 5 mg x50 iepakojums 5 

30. Stugeron forte  kapsulas 75 mg x20 iepakojums 5 

31. Vinpocetine  tabletes 5 mg x50 iepakojums 3 

32. Riboksīns  tabletes 0,2 mg x50 iepakojums 7 

33. Nošpa x20 tabletes 40 mg x20 iepakojums 15 

34. Pentilīns  tabletes 400 mg x20 iepakojums 5 

35. Midokalms  tabletes 150 mg x30 iepakojums 3 

36. Enap – H  tabletes 20 mg x60 iepakojums 7 

37. Kordarons  tabletes 200 mg x30 iepakojums 20 

38. Lusopress  tabletes 20 mg x28 iepakojums 24 

39. Furosemīds  tabletes 40 mg x50 iepakojums 5 

40. Allohols  tabletes x 50 iepakojums 6 

41. Livol Multi Totāl  tabletes x60 iepakojums 2 

42. Neuromultivit  tabletes x 100 iepakojums 3 

43. Furadonīns  tabletes 100 mg x20 iepakojums 4 

44. Senāde tabletes tabletes 2x40 iepakojums 15 
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45. Eifillīns  tabletes 0.15 mg x30 iepakojums 20 

46. Furamags  kapsulas 50 mg x20 iepakojums 10 

47. Aktīvā ogle  tabletes X10 iepakojums 20 

48. Guttalax   7,5 mg/ml iepakojums 5 

49. Palīns  kapsulas 200 mg x20 iepakojums 10 

50. Validols  tabletes 0,06 mg x20 iepakojums 60 

51. Driptāne  tabletes 5mg x60 iepakojums 3 

52. Imodiums  kapsulas 2 mg x20 iepakojums 50 

53. Corvitol   tabletes 50 mg x50 iepakojums 10 

54. Ednit tabletes 10 mg x30 iepakojums 12 

55. Teotard  kapsulas 200 mg x40 iepakojums 40 

56. Digoxini  tabletes 0, 25 mg x50 iepakojums 15 

57. Suprastīns  tabletes 25 mg x60 iepakojums 30 

58. Tavegils  tabletes 1 mg x20 iepakojums 30 

59. Klaritīns  tabletes 10 mg x10 iepakojums 10 

60. Espumisāns  tabletes 40 mgx 50 iepakojums 5 

61. Panzinorm forte -N tabletes x 30 iepakojums 5 

62. Mezym forte  tabletes 3500 x 20 iepakojums 25 

63. Omeprozols  kapsulas 20 mg x 30 iepakojums 30 

64. Metoklopramid  tabletes 10 mg x 50 iepakojums 15 

65. Citramons x6 tabletes x 120 iepakojums 15 

66. Tempalgīns  tabletes 500 mg/20 mg 

x 20 

iepakojums 120 

67. Analgīns  tabletes 500 mg x20 iepakojums 120 

68. Amoxycillīns  kapsulas 500mg x100 iepakojums 7 

69. Ciprofloksacīns  kapsulas 500 mg x10 iepakojums 15 

70. Aspirīns tabletes 325 mg x12 iepakojums 100 

71. Mastodynon N   100 ml iepakojums 4 
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72. Majamil  tabletes 50 mg x20 iepakojums 15 

73. Triovit  kapsulas x30 iepakojums 5 

74. Bromhexini  tabletes 8 mg x20 iepakojums 60 

75. Mukaltīns  tabletes 0,05 mg x10 iepakojums 200 

76. Diclomelan retard  tabletes 100 mg x30 iepakojums 60 

77. Ibuprofēns tabletes 200 mg x100 iepakojums 10 

78. Truxal  tabletes 25 mg x100 iepakojums 15 

79. Buronil  tabletes 25 mg x100 iepakojums 25 

80. Faringosepts  tabletes x 20 iepakojums 10 

81. Angi sept  tabletes x 20 iepakojums 10 

82. Septolette D  tabletes x 30 iepakojums 10 

83. Trachisan  tabletes x 20 iepakojums 10 

84. Falimint tabletes 25 mg x20 iepakojums 40 

85. Hexoraletten N  tabletes x 20 iepakojums 15 

86. Tramadol 50  kapsulas 50 mg x20 iepakojums 40 

87. Naclofen duo  kapsulas 75 mg x20 iepakojums 10 

88. Dicloberl retard  kapsulas 100 mg x50 iepakojums 20 

89. Nimesil  pulveris x 30 iepakojums 6 

90. Sol. Actovegin  ampulas 80 mg x 5 iepakojums 10 

91. Sol. Cerukāls  ampulas 5 mg x10 iepakojums 25 

92. Sol. Kavintons  ampulas 0,5% / x10 iepakojums 5 

93. Sol.Chlohasolīns ampulas 10mg/ 0,15 

mgx10 

iepakojums 120 

94. Sol. Milgammc N  ampulas x 5 iepakojums 10 

95. Sol. Lasix  ampulas 20 mg x10 iepakojums 5 

96. Sol.Diclo CT   75 mg x10 iepakojums 60 

97. Sol. Nošpa  ampulas 40 mg x25 iepakojums 5 

98. Sol. Gentamicīns  ampulas 80 mg x10 iepakojums 50  
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99. Sol. Riboksīns  ampulas 2% /x10 iepakojums 5 

100. Sol. Analgīns ampulas 50% / x10 iepakojums 40 

101. Sol. Tramadol  ampulas 100 mg x5 iepakojums 10 

102. Sol. Piracetāms  ampulas 20 % / x10 iepakojums 10 

103. Sol. Kalcija Hlorīds  ampulas 10 % / x10 iepakojums 5 

104. Sol. Magnija sulfāts  ampulas 25 % / x10 iepakojums 5 

105. Sol. Kalcija glukonāts  ampulas 10 % / x10 iepakojums 5 

106. Sol. Nātrija Hlorīds  ampulas 0,9 % / x10 iepakojums 25 

107. Sol. Suprastīns  ampulas  20 mg x5 iepakojums 20 

108. Sol. Mildronāts  ampulas 10% /x10 iepakojums 10 

109. Xymelīns  aerosols 1 mg/ml iepakojums 10 

110. Brontex sīrups  šķidrums 180 ml iepakojums 10 

111. Volocordīns  šķidrums 50 ml pudelīte 25 

112. Korvalols  šķidrums 25 ml pudelīte 25 

113. Kuņģa pilieni  šķidrums 25ml pudelīte 15 

114. Māteru tinktūra  šķidrums 40 ml pudelīte 20 

115. Aescusan   20 ml pudelīte 10 

116. Finalgona  ziede 20gr tūbiņa 5 

117. Apizatrona  ziede 20gr tūbiņa 5 

118. Felorāna  ziede 60gr tūbiņa 60 

119. Capsicam  ziede 30gr tūbiņa 5 

120. Lioton 1000 gēl  ziede 100gr tūbiņa 3 

121. Visprosala B  ziede 50gr tūbiņa 60 

122. Troxevazīna  ziede 2%/ 40gr tūbiņa 10 

123. HONDRA  ziede 40gr tūbiņa 30 

124. Fastum gel  ziede 2,5%/ 100gr tūbiņa 5 

125. Tauksaknes  ziede 100gr tūbiņa 5 

126. Ortofēna  ziede 1%/ 40gr tūbiņa 20 
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127. Streptocīda  ziede 10 % /30 gr tūbiņa 60 

128. Prednizolona  ziede 0,5 % / 10gr tūbiņa 5 

129. Lorinden “A”  ziede 15gr tūbiņa 10 

130. Flucināra  ziede 0,025 % / 15gr tūbiņa 10 

131. Linola –H- Fett N  ziede 50gr tūbiņa 3 

132. Ftorokorta  ziede 0.1% / 15gr tūbiņa 5 

133. Hidrokortizona  ziede 0,5 % / 3 gr tūbiņa 5 

134. Borskābe   10 gr iepakojums 10 

135. „Kalendula” 100 mg ziede 30gr tūbiņa 60 

136. Sulfargin 10 mg ziede 50gr tūbiņa 10 

137. „Evija” Bite ar medu ziede 105gr iepakojums 10 

138. Ihtiola  ziede 20 % / 30gr tūbiņa 10 

139. Višņevska  ziede  30gr tūbiņa 10 

140. Kālija permanganāts   10gr pudelīte 5 

141. Kampareļļa 10 % ml šķīdums 10 % /30 ml pudelīte 3 

142. Briljantzaļā sp šķīdums 1 %/ 10ml pudelīte 10 

143. Joda spirta  šķīdums 5 % / 20ml pudelīte 10 

144. Permetrīna  ziede 4 % / 40gr tūbiņa 30 

145. Steptocīda  pulveris 5 gr pudelīte 60 

146. Kampara spirts un skudru 

spirts vienādās daļās  

šķīdums 40ml iepakojums 12 

147. Sol. Oftan Catachrom   10 ml iepakojums 5 

148. Ūdeņraža pārskābe  šķīdums 30 % / 100ml pudelīte 15 

149. T.Trifas x10  tabletes 10 mg x30 iepakojums 10 

150. T.Bisakodils  tabletes 5 mg x30 iepakojums 10 

151. T.TromboASS  tabletes 100 mg iepakojums 25 

152. T.Spirix  tabletes 50 mg x20 iepakojums 20 

153. T.Dilatrend  tabletes 6,25 mg x30 iepakojums 5 

154. T.Noliprel  tabletes 2 mg/0,625 mg iepakojums 5 
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155. T.Lucetam  tabletes 800mg x30 iepakojums 30 

156. T.Propolki tabletes tabletes  x 16 iepakojums 10 

157. C.Lomac – 20  kapsulas x 10 iepakojums 100 

158. T.Diclac ID tabletes 75mg x100 iepakojums 15 

159. Omsal  kapsulas 0,4 mg x30 iepakojums 6 

160. Tisercin  tabletes 25 mg x50 iepakojums 10 

161. Torendo Q  tabletes 2 mg x30 iepakojums 10 

162. Finlepsīns  tabletes 200 mg x50 iepakojums 20 

163. Cisordinols  tabletes 10 mg x30 iepakojums 5 

164. Flosin  kapsulas 0,4 mg x30 iepakojums 6 

165. Hartil  tabletes 5 mg x28 iepakojums 25 

166. Ketanovs tabletes 10 mg x20 iepakojums 15 

167. Loperamīds  kapsulas 2 mg x12 iepakojums 60 

168. Lucetam  tabletes 800 mg x30 iepakojums 25 

169. Salbutamols Aerosols/fla

kons 

100 mg iepakojums 5 

170. Prostamols Uno  kapsulas x 30 iepakojums 6 

171. Nolpaza tabletes 20 mg x 28 iepakojums 12 

172. Pangroli kapsulas 2500 mg x30 iepakojums 5 

173. Raniberls tabletes 300 mg x30 iepakojums 30 

174. Meldouium kapsulas 250 mg x20 iepakojums 40 

175. Accuzide tabletes 20 mg x30 iepakojums 15 

176. Norvasc tabletes 5 mg x30 iepakojums 15 

177. Kventiax tabletes 25 mg x60 iepakojums 16 

178. Ketipionori tabletes 25 mg x100 iepakojums 10 

179. Uvaminivret tabletes 100 mg x20  iepakojums 5 

180. Palincaps kapsula 200 mg x20 iepakojums 5 

181. Cardace tabletes 5 mg x28 iepakojums 15 



 17 

182. Cardace tabletes 10 mg x28  iepakojums 15 

183. Trileptali tabletes  600 mg x50 iepakojums 16 

184. Aceterip tabletes 10 mg x 30 iepakojums 10 

185. Amlodipini tabletes 5 mgx30 iepakojums 20 

186. Doxy-M tabletes 100 mg x10 iepakojums 30 

187. Lodoz tabletes 5/6.25 mg x 30 iepakojums 10 

188. Moxonidini tabletes 0,2 mg x 30 iepakojums 6 

189. Ambrosan tabletes 30 mg x20 iepakojums 50 

190. Presteram tabletes 10/mg x30 iepakojums 15 

191. Lusopress tabletes 20 mg x30 iepakojums 30 

192. Nitroglicerīns tabletes 0,5 mg x30 iepakojums 10 

193. Betamaks tabletes 50 mg x30 iepakojums 20 

194. Eslorex tabletes 10 mg x30 iepakojums 12 

195. Sanorali tabletes 20 mg x30 iepakojums 10 

196. Movalis tabletes 7,5 mg x20 iepakojums 10 

197. Relium tabletes 5 mg x20 iepakojums 30 

198. Diazapeks tabletes 5mg x20 iepakojums 30 

 

Nr.p.k. Nosaukums Vienība Plānotais apjoms 12 mēnešiem 

1. Medicīnas preces 

1. Šļirce 20ml ad.0,8x38mmn100 gabals 400 

2. Šlirce 3ml ad.0,8x38mmn100 gabals 850 

3. Marle med.50x90cm nester iepakojums 5 

4. Kociņi joda iepakojums 10 

5. Saites marles nester.7mx14cm gabals 600 

6. Adatas 0,6x30 mm gabals 1200 

7. Mefix pārsējs 10m x 20 cm iepakojums 10 

8. Gumijas cimdi nester. x 100 gabals 1500 
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9. Koka špātītes iepakojums 3 

10. Salv.injekcijām spirta N100 iepakojums 5 

11. Piparplāksteri iepakojums 10 

12. Tīklveida saite iepakojums 5 

13. Plāksteri varžacīm iepakojums 10 

14. Vate 200 iepakojums 25 
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Pielikums Nr.3 

Atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas) 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iepirkumu procedūras „Medikamentu un medicīnas preču piegāde Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC/2012/03 

 

Nr.p.k. Medikamenta  

starptautiskais 

nosaukums 
Zāļu 

forma 

Koncentrācija/ 

stiprums 
Vienība 

Plānotais 

apjoms 

12 

mēnešiem 

Preces 

cena par 

vienu 

vienību 

LVL bez 

PVN 

Preces 

kopējā 

summa LVL 

plānotajam 

apjomam(12 

mēneši), bez 

PVV 

1. Medikamenti 

1.        

2.        

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN   

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN   

 

Nr.p.k. Medikamenta  

starptautiskais 

nosaukums Vienība 
Plānotais apjoms 

12 mēnešiem 

Preces cena 

par vienu 

vienību LVL 

bez PVN 

Preces kopējā summa 

LVL plānotajam 

apjomam(12 mēneši), 

bez PVV 

2.Medicīnas preces 

1.      

2.      

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN   

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN   

 

Personas amata nosaukums _______________                   

 _____________ _____________________       /paraksta atšifrējums/ 

        (paraksts)            
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Pielikums Nr.4 

Atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

(tiek sagatavots uz pretendenta veidlapas) 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumu procedūras „Medikamentu un medicīnas preču piegāde Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC/2012/03 

2012.gada ____  . __________________ 

 

Mēs , 

 

( pretendenta nosaukums un reģ. Nr. ) 

 

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar medikamentu un medicīnas preču piegādi Aglonas 

novada Sociālās aprūpes centram “Aglona” 

 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Atbilstoši atklāta konkursa nolikumam, mēs piedāvājam veikt medikamentu un medicīnas preču piegādi, 

kas norādīti pielikumā Nr. 2, Aglonas novada SAC “Aglona” 
 

1. Līguma summa kopā (ar PVN) - ________________ (summa vārdiem) t.sk.: 

 
Nr. 

p.k. 

 

Prece saskaņā ar sadalījumu daļās 

Kopēja summa mēneša 

apjomu bez PVN 

( Ls ) 

Kopēja summa mēneša 

apjomu ar PVN 

( Ls ) 

1.    

2.    

    

    

    

    

 Kopā bez PVN   

 PVN   

 Kopā ar PVN   

 

2.  Piedāvājuma derīguma termiņš  _____  

1.  Preces tiks piegādātas___________ dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. 

 

 

 

Vieta, datums 

Personas amata nosaukums _______________                   

 _____________ _____________________       /paraksta atšifrējums/ 

        (paraksts)            
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Pielikums Nr.5 

Atklāta konkursa „Medikamentu un medicīnas preču piegāde 

Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

 

Līguma projekts 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 

Par  medikamentu un medicīnas preču  piegādi 

 

 

Aglonas pagasta, Saleniekos                                                                    20___.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 Valentīna 

Gribuška , turpmāk līgumā „Pasūtītājs”, no vienas puses un 

_______________________kuras vārdā rīkojas __________ , turpmāk saukta „Piegādātājs”, 

turpmāk saukti „Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, noslēdza līgumu par konkrēta uzdevuma izpildi: 

“Par medikamentu un medicīnas preču piegādi Sociālās aprūpes centra „Aglona””, izsakot to šādā 

redakcijā: 

 

1. Līguma priekšmets un termiņš 

 

1.1.Piegādātāja pienākums ir piegādāt Sociālās aprūpes centram „Aglona” nepieciešamos medikamentus 

un medicīnas preces (turpmāk tekstā – “Preces”) saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto tehnisko 

specifikāciju, saskaņā ar iepirkuma procedūru “Par medikamentu un medicīnas preču piegādi Sociālās 

aprūpes centra „Aglona” vajadzībām”, identifikācijas Nr.AND 2012/03, rezultātiem.  

1.2. Līguma Pielikumā noteiktais Preces apjoms ir aptuvens un Pasūtītājs negarantē izpirkt to pielikumā 

noteiktajā apjomā. Iepirkuma apjoms ir atkarīgs no SAC „Aglona” vajadzībām pacientu ārstēšanai un  

sakarā ar to, Pasūtītājs var mainīt piegādājamo atsevišķo (konkrēto) un kopējo preču līdzekļu daudzumu 

10% (desmit procentu) apjomā.  

1.3. Piegādātājs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veic Preces piegādi Aglonas novada domes 

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

1.4. Paredzamais līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši skaitot no līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

 

2. Preces cena, līguma summa un samaksas kārtība. 
2.1. Preces cenas tiek norādītas latos, vadoties no iepirkumu procedūrai iesniegtā finanšu piedāvājuma. 

2.2. Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi, izdevumi, kas rodas Piegādātājam sakarā ar Preces ievešanu 

Latvijas Republikā un tās piegādi Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.  

2.3. Ja Piegādātājs var piedāvāt zemāku cenu vai Latvijas Republikas aptiekās tiek pārdotas Preces ar 

zemāku cenu par Līgumā noteikto, Līdzēji var vienoties par atbilstošu Prece cenas samazināšanu.  

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. Apmaksa Piegādātājam par Precēm tiek noteikta ar pēcapmaksu ne mazāk kā 10  kalendāro dienu 

laikā pēc pasūtījuma piegādes un pavadzīmes parakstīšanas dienas. 
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3. Preču pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība 

 

3.1.Preču sortiments norādīts Piegādātāja piedāvājumā iepirkumu procedūrā (iepirkuma identifikācijas 

Nr. AND SAC 2012/03). 

3.2. Pasūtījums tiek iesniegts Piegādātājam rakstveidā, iesniedzot to Piegādātāja birojā, pa pastu vai 

izmantojot Piegādātāja piedāvājumā norādītos elektroniskos saziņas līdzekļus, vai mutiski pa 

telefonu. Izmantojot pasūtījuma izdarīšanai elektroniskos saziņas līdzekļus Pasūtītāja pienākums ir 

pārliecināties, ka Piegādātājs saņēmis pasūtījuma pieteikumu. 

3.3. Piegādātājs piegādā pasūtītās Preces ne vēlāk kā līdz nākamās dienas plkst.14:00. 

3.4. Pasūtītāja pārstāvis līguma izpildē ir _______________________, t ālr. ___________,   

       Fakss _________, e-pasta adrese ________, adrese:, _________. 

3.5. Piegādātāja pārstāvis līguma izpildē ir ____________ . 

3.6. Preces Pasūtītājs var pasūtīt pa tālr. _______, pa faksu _______, e-pasta adrese _-. 

3.7. Preču nodošanas – pieņemšanas pamats ir noteiktā kārtībā noformēta, Pasūtītāja un Piegādātāja 

parakstīta stingrās uzskaites pavadzīme, kurā jābūt norādītiem: 

3.7.1. preču piegādes datums; 

3.7.2. preču nosaukums un daudzums; 

3.7.3. preču piegādātāja (nosūtītāja) nosaukums un adrese; 

3.7.4. preču ražotāja nosaukums un adrese; 

3.7.5. preču derīguma termiņš; 

3.7.6. cena, par kādu preces piegādātas; 

3.7.7. likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.pantā minētā informācija. 

3.8. Piegādājamām Preces jābūt iepakotām un marķētam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

3.9. Pasūtītājs pārbauda saņemto Preču atbilstību pasūtījumam, Piegādātāja deklarētām kvalitātes 

prasībām un paraksta iesniegtās stingrās uzskaites pavadzīmes. Pasūtītājs pieņem Preces tikai pēc 

ārējā izskata un patur sev tiesības celt iebildumus pret Preču kvalitāti un piegādāto Preču īpašību 

neatbilstību Piegādātāja piedāvājumā deklarētajām īpašībām. 

3.10. Piegādājamās preces kvalitāte.  
3.10.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā. Derīguma  

termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa.  

3.10.2. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz 

Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precei ir jābūt 

iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte.  

3.10.3. Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs atbilstoši šī līguma 3.10.4.punkta 

noteikumiem apmaina pret atbilstošu Preci trīs kalendāro dienu laikā no neatbilstošās preces 

nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu,sedz Piegādātājs.  

3.10.4. Pretenziju pieteikšanas kārtība:  

3.10.4.1. Ja, pieņemot Preci, Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojātu, nekvalitatīvu Preci vai cita  

                        veida neatbilstību Līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Pasūtītājs par iztrūkuma 

neatbilstības faktu trīs darba dienu laikā sastāda aktu un nosūta Piegādātājam rakstveida 

pretenziju;  

3.10.4.2. Piegādātājs trīs kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas aizvieto   

bojātās vai sajauktās Preces ar atbilstošām Precēm. 

4. Norēķini par iepirkuma izpildi 

4.1. Līguma cenas tiek noteiktas latos (Ls) ar pārskaitījumu Izpildītāja bankas kontā. 

4.2.Kopējā līguma summa: atbilstoši iesniegtam piedāvājumam 

4.3. Pasūtījums tiek apmaksāts pēc vienošanās cenas, saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu. 

4.4. Preču cena nevar būt atšķirīga no cenas iesniegtā piedāvājumā, vienīgi ja preces cena ir atkarīga no 

valsts fiskālās politikas (izmaiņas nodokļos, kas ietekmē preces cenu), cenu izmaiņas 

energoresursiem (būtiskas izmaiņas -virs 15%) - iepriekš rakstiski informējot par izmaiņām 

Pasūtītāju. Cenu izmaiņas nedrīkst būt lielākas par LR oficiāli noteikto inflācijas līmeni. 
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4.5.Pēc iepirkuma izpildes, kā arī, gadījumā, ja līgums tiek lauzts, Izpildītājam, ne vēlāk kā   

      viena mēneša laikā no pasūtījuma pieņemšanas dienas, jāsastāda un jāpaziņo Pasūtītājam   norēķins.  

 

5. Garantijas un kvalitāte 

 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošu normatīvo dokumentu un Preču kvalitātes 

prasībām. 

5.2. Piegādātājs garantē Preču derīguma termiņu no Preces nodošanas dienas saskaņā ar Preces 

dokumentāciju.  

5.3. Piegādātājam nav tiesības piegādāt Preces, kuru derīguma termiņš ir neatbilstošs. 

5.4. Preču kvalitātei, iepakojumam un marķējumam jāatbilst ražotāja apstiprinātam datumam.  

 

 

6. Līdzēju pienākumi un tiesības 

 

6.1. Piegādātājam ir tiesības: 

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

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

6.2. Piegādātājam ir pienākums: 

6.2.1. piegādāt preci saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem, pēc adreses „Salenieki”, Aglonas pagasts, 

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

noteikumiem. 

6.2.2. nodrošināt katru Preču partiju ar nepieciešamajiem pavaddokumentiem; 

6.2.3. piegādāt kvalitātes prasībām atbilstošas Preces līguma 2.2.punktā noteiktajos termiņos; 

6.2.4. veikt izplatīšanai nederīgo Preču un Līgumam neatbilstošo Preču apmaiņu atbilstoši līguma 

3.10..punktā noteiktajai kārtībai; 

6.2.5. reizi ceturksnī sniegt pārskatu par Pasūtītājam piegādāto Preču apjomu naudas izteiksmē un 

sortimentu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības: 

6.3.1. saņemt Preces līgumā noteiktajos termiņos; 

6.3.2. pieprasīt Piegādātājam neatbilstošo Preču apmaiņu; 

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

6.4. Pasūtītājam ir pienākums: 

6.4.1. pieņemt izskatīšanai Piegādātāja iesniegtos dokumentus un sniegt apstiprinājumu vai 

          motivētu atteikuma; 

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

 

 

7. Līdzēju mantiskā atbildība 

 

7.1. Līdzēji atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Preces piegādes laikā nodarīts 

otram Līdzējam. Par zaudējumu nodarīšanu trešajām personām atbild vainīgai Līdzējs. Līdzēju 

netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti. 

7.2. Piegādātājs atbild par Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai 

kaitējumu veselībai, ko var radīt Prece tās lietošanas laikā, izdalot veselībai kaitīgus izdalījumus. 

7.3. Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no atsevišķā pasūtījuma summas par 

katru Preču piegādes termiņa kavējuma dienu, tai skaitā, ja Preču piegāde veikta daļēji, bet ne 

vairāk par 10% no līguma summas. 

7.4. 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. 
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7.5. 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 Pasūtītājs. 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 Republika 

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, kvalitāte 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 paredzētajā gadījumā 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 nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus. 

8.7. Līguma 8.6.1. – 8.6.4. punktos paredzētajā gadījumā Piegādātājs atkāpjas no līguma, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

8.8. Šis līgums stājas spēkā no 2012.gada___ ._______ un darbojas līdz 2013.gada____.________ 

 

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. 
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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. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāsaņem atļauja no kompetentām institūcijām. 

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

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

12.4. Piegādātāja iesniegtais piedāvājums iepirkumam un līguma pielikums ir šā līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

12.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2(divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām valsts valodā  un tam 

pievienots līgumā minētais pielikums uz __ lapām. Viens līguma eksemplārs paliek Pasūtītājam, 

otrs tiek nodots Piegādātājam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

13. Līdzēju paraksti un rekvizīts: 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

 IZPILDĪTĀJS: 

SAC „AGLONA”   

Reģ.Nr. 90009339571   

Adrese:„Salenieki”, Aglonas 

pagasts, Aglonas novads, LV-5304 

  

N/k:LV02UNLA0050015424785   

AS „Seb Banka”, Preiļu filiāle,   

Kods: UNLALV2X026   

   

SAC „Aglona” direktore   

 

(V.Gribuška) 

  

(vārds, uzvārds) 

z.v.  z.v. 

 


