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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – AND 2013/5 

1.2. Pasūtītājs - 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   

1.3. Iepirkuma priekšmets  

Pārtikas produkti 

CPV kods: 15000000-8 

Pamata iepirkuma priekšmets 15000000-8  

  1.4. Informatīvais paziņojums  

Informatīvais paziņojums par iepirkumu publicēts Iepirkumu Uzraudzības biroja interneta 

portālā www.iub.gov.lv   

1.5. Līguma izpildes vieta 

1.5.1. Aglonas vidusskola - Daugavpils ielā -6, Aglona, Aglonas novads, LV 5304. Tālruņi 

Direktore 65321373, vietnieki 65321358 

1.5.2. Aglonas novada pirmskolas izglītības iestāde - Jaudzemu ielā 7a, Aglona, Aglonas 

novads, LV- 5304,  Tālr. 65322451 

1.5.3. Priežmalas pamatskola - Priežmalas, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, 

Tālr. 29368192 

1.5.4. Grāveru pamatskola - Ezeru ielā 33, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV – 5655, 

Tālr. 65629719 

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

Tālr. 65600825 

1.5.6. Bērnu sociālā atbalsta centrs “Somerseta” - Jaunciems 35, Aglona, Aglonas novads, 

LV 5304,  Tālrunis 65321339 

1.5.7. Aglonas internātvidusskola – Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas 

novads, LV 5304. Tālrunis  65381247 

1.6. Līguma izpildes laiks  

No iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 15.08.2014.g.  

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

1.7.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz  09.07.2013. plkst. 11.00, 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 

Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.  

1.7.2. Piedāvājumi tiks atvērti Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, Aglonas 

novada domes telpās, 09.07.2013., plkst. 11.00,  Konkursa piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

1.7.4.Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot 

Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu par visu iepirkuma 

priekšmetu kopā. 

1.7.5.Pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma iesniedzējs nevar piedāvājumu grozīt.  

mailto:padome@aglona.lv
http://www.iub.gov.lv/
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1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

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

līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - 

Nolikums) 1.7.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.  

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

pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums 

1.9.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, pretendentam nav jāiesniedz piedāvājuma 

nodrošinājums.  

1.10.  Piedāvājuma noformēšana 

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese; 

 atzīme ”Piedāvājums konkursam „Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 

2013./2014. mācību gadam””;  

 identifikācijas nr. AND 2013/5. Neatvērt līdz 09.07.2013., plkst. 11.00. 

1.10.2. . Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

 pretendentu atlases dokumentiem,  ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (1.pielikums); 

 tehniskā piedāvājuma; 

 finanšu piedāvājuma.  

1.10.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai konkursā ir cauršūti kopā tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. 

Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz 

piedāvājuma oriģināla norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” . 

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

datorsalikumā. 

1.10.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.10.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.  

1.10.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā 

arī katras personas atbildības sadalījumu.  

1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.10.9. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.1.punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
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1.11. Cita informācija 

1.11 Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Riebiņu novada 

pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi. 

1.11.2. Ieinteresētajiem pretendentiem ir pienākums sekot līdzi Nolikuma aktualizācijai. 

Iepirkuma komisija neuzņemas atbildību gadījumā, kad kāds pretendents nav iepazinies ar 

brīvi un tieši elektroniski pieejamu informāciju. 

1.12.Papildu informācijas sniegšana 

1.12.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta 

pašvaldības mājas lapā pie nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 

publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  

1.12.2. Pasūtītājam ir tiesības Nolikumā veikt grozījumus. 

1.12.3.Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis informāciju par Nolikumu, ja tā ir publicēta 

Pasūtītāja mājas lapā www.aglona.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”. 

1.13. Cita informācija 

1.13.1. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājam jāiesniedz:  

 izziņa, ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts 

ieņēmumu dienests un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus;  

 uzņēmumu reģistra izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta 

(izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām); 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir pārtikas produkti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).  

Pamata iepirkuma priekšmets: CPV kods: 15000000-8.  

Papildus iepirkuma priekšmeti:  CPV kods: 15100000-9;  

CPV kods: 15200000-0; 

CPV kods: 15300000-1; 

CPV kods: 15400000-2; 

CPV kods: 15500000-3;  

CPV kods: 15600000-4;  

CPV kods: 15800000-6; 

CPV kods: 15900000-7.  

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 18 daļās: 

1.daļa – „Maize” 

2. daļa – „Olas” 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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3. daļa – „Piens un tā izstrādājumi” 

4. daļa -  „Cūkgaļa”  

5.daļa  -  „Cūkgaļas izstrādājumi” 

6. daļa – „Liellopu gaļa” 

7. daļa – „Vistas gaļa” 

8. daļa – „Desas, sardeles, cīsiņi, žāvējumi” 

9.daļa – „Saldētas zivis” 

10. daļa – „Zivis” 

11. daļa – „Saldētā produkcija” 

12. daļa – „Saldētas ogas” 

13.daļa – „Svaigas sēnes”  

14. daļa – „Svaigi dārzeņi” 

15. daļa – „Svaigi dārzeņi” 

16.daļa – „Svaigi augļi” 

17. daļa – „Svaigi eksotiskie augļi” 

18.daļa – „Bakaleja”  

2.1.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā 

3.1.1. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 

likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta 

tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.  

3.1.2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.  

3.1.3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. 

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

nomaksas pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.  

3.1.5. 3.1.1.– 3.1.4. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai 

personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, 

ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

3.1.6. Visos pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukums ir juridiski pareizs – 

atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī reģistrācijas apliecībā minētajam. Pretējā 

gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts neprecīzs pretendenta 

nosaukums, nav iesniegts. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām 

piegādāt preces 
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3.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo triju gadu laikā vismaz 1,5 reizes 

pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada finanšu 

vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu. 

3.2.2. Pretendents var nodrošināt prasības attiecībā uz preču kvalitāti. 

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

prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās. 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti 

4.1.1. Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

uzskaitīti šajā punktā. 

4.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai 

vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā 
arī apliecina: 

 ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta,  

 ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. 

4.1.3. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma 

pielikumu Nr. 1.  

4.1.4. Licence/sertifikāts pārtikas preču piegādei.  

4.1.5. Izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā. 

Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu 

nostrādātājā periodā. 

4.1.6. Piegādāto attiecīgo vai līdzīgu preču saraksts, kurā minēts preču piegādes apjoms, 

saņēmējs un laiks. Klāt pievienojamas piegādāto preču apstiprinātas pavadzīmju vai 

līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kā arī šo preču saņēmēja atsauksmes. Piegādāto preču 

saraksts noformējams atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr. 3).  

4.1.7. Preces kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kā arī par preces piegādes kvalitātes 

kontroli atbildīgo personu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. 

4.1.8. Oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta 

kopiju, kas apliecina preces atbilstību standartiem.  

4.1.9. Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumenti, kas minēti nolikuma 4.1.1. – 4.1.8. 

punktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības 

(līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēji 

papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkumā.  

4.2. Tehniskais piedāvājums 

4.2.1.Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijas (pielikums Nr. 2) 

noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

tehniskā piedāvājuma formai (pielikums Nr. 4). 

4.2.2. Pasūtītājs, kura piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām piedāvājums 

netiks vērtēts. 
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4.3. Finanšu piedāvājums  

4.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu par katru no nodaļām, kā arī visu kopējo cenu, 

par kādu tiks piegādātas Tehniskajām specifikācijām atbilstošas preces visā līguma 

darbības periodā, kā arī vienas vienības cenu. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 

Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr. 5). 

4.3.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi 

norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Cenā iekļauj visas 

izmaksas, kas saistītas ar minēto iepirkumu, tajā skaitā piegādes izmaksas. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 

 

5.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji 

5.1.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru 

iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

5.1.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

  

6. Iepirkuma līgums 

6.1. Pasūtītājs par katru iepirkuma priekšmeta daļu (atbilstoši Nolikuma 2. punktam) slēgs 

vispārīgo vienošanos un piegādes līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 

pretendenta iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu un saskaņā ar 

Nolikuma noteikumiem un vispārīgās vienošanās un piegādes līguma projektu (pielikums 

Nr. 6).  

6.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotās vispārīgās vienošanās un piegādes 

līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par vispārīgās 

vienošanās un piegādes līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Iepirkuma 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. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.10.punktā minētajām prasībām.  

7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

7.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

7.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 
slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 
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7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

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

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par 

konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības 

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

8.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

 8.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.  

8.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

8.1.5. Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību (līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai). 

8.2. Pretendenta pienākumi 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

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

 

 

Pielikumi:  

1. Pielikums nr. 1 – Pieteikuma veidlapa 

2. Pielikums nr. 2 – Tehniskā piedāvājuma specifikācija 

3. Pielikums nr. 3 – Pretendenta piegādāto preču saraksts 

4. Pielikums nr. 4 – Tehniskais piedāvājums 

5. Pielikums nr. 5 – Finanšu piedāvājums 

6. Pielikums nr. 6 – Iepirkuma līguma projekts 



 9 

PIELIKUMS NR. 1 

Atklāta konkursa nolikumam 

“ Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam” 

PIETEIKUMS 

Komersants__________________________________________________________________ 

      (nosaukums) 

Reģistrācijas Nr._______________________________ 

Juridiskā adrese______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nodokļu maksātāja (PVN), reģistrācijas Nr. _______________________________________ 

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________ 

                    

tā ________________________________________________________________________ 

          direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds 

 

Personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

o piesakās piedalīties konkursā “ Pārtikas piegāde Aglonas novada iestādēm 

2013./2014. mācību gadam”; 

o apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 90 dienas no konkursa nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptētas jebkurā laikā pirms tā spēkā 

esamības termiņa izbeigšanās; 

o apliecina, ka piekrīt visiem konkursa nolikuma pievienotā līguma projekta 

noteikumiem, un piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrīt slēgt iepirkuma līgumu 

saskaņā ar šo līguma projektu; 

o apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības; 

o apņemas pildīt visus konkursa nolikumā un līguma projektā izklāstītos 

pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas gadījumā; 

Apliecina, ka: 

 

o pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

o visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem darbiem ir 

patiesas. 

 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī konkursa ietvaros un 

neesmu interešu konflikta situācijā. 

 

__________________________ ____________________ ___________________ 

 (amats)    (paraksts)  Z.V. (paraksta atšifrējums) 

 

Komersanta adrese, tālr. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _______________________________________ 
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 Pielikums Nr. 2 
 

Tehniskās specifikācijas  
Produkcijas nosaukums Specifikācija  Mērv. Iepakojums Piegāde. 

1. daļa – Maize     

Rudzu maize  Svaiga, negriezta,  0,6 kg., bez “E”, 

70 % rudzu milti 

kg. Pārtikas plēve 3 x  nedēļā 

Saldskābmaize Svaiga, negriezta,  0,7kg., bez “E” kg Pārtikas plēve 3 x nedēļā 

Sēkliņu maize Svaiga, negriezta, 0,400 kg., bez “E” kg Pārtikas plēve 3 x nedēļā 

Baltmaize piena Svaiga, negriezta,  0,5 kg., bez “E” kg Pārtikas plēve 3 x nedēļā 

2. daļa - Olas L - lielās gab. 12 X 30 gab 2 x mēnesī 

3.daļa - Piens un tā 

izstrādājumi 

    

Piens sveramais  2,5 % litri, kg 5, 10, 20 litru spaiņos 3 x nedēļā 

Krējums skābais , 

sverams 

2,5 %   litri, kg 3, 5, 10  litru spaiņos 3 x nedēļā 

Krējums saldais, 

sverams 

35%  litri, kg 3, 5, 10  litru spaiņos 1 x nedēļā 

9% biezpiens sverams     kg 3, 5, 10  litru spaiņos 3 x nedēļā 

Ķefīrs sverams 2,5% litri, kg 3, 5, 10  litru spaiņos 1 x nedēļā 

Sviests - saldkrējuma 82,5%    kg 200 gr. paciņās 1-2 x mēnesī 

Sieri sveramie 

(puscietie, skābpiena, 

kausētie) 

50%,  25%    kg 3 kg., 5 kg., 0,6 kg., 

rituļos, 3 kg. spainīšos 

3 x mēnesī 

Jogurts Ar dažādu augļu piedevām bez “E” kg, litri 3, 5, 10, 20, kg. 

spaiņos 

1 x nedēļā 

Vājpiena biezpiens 

sveramais 

 kg 3, 5, 10 kg. spaiņos 1x nedēļā 

Biezpiena sieriņi, 

vaniļas, kakao 

0,45 gr. Bez “E” gab/kg 45 gr 2 x nedēļā 

4. daļa - Cūkgaļa.     

Svaigs cūkas liemenis 
(puse) 

Svaiga, 40 kg.- 45 kg.vienā gabalā 
- zema cena; 

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg  2 x nedēļā 

5.daļa -Cūkgaļas 

izstrādājumi. 

    

Cūkgaļas gulašs - zema cena; 

- bez plēvēm un cīpslām;  

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg  2 x nedēļā 

Cūkgaļas kauliņi - zema cena; 

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg  2 x nedēļā 

Cūkgaļas gabaliņi 

malšanai 

- zema cena; 

- bez plēvēm un cīpslām;  

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg   

Cūkgaļas karbonāde - Svaiga  
- zema cena; 

- bez plēvēm un cīpslām;  

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas plēvē, kastēs 2 x nedēļā 
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Cūkgaļas kakla 

karbonāde 

Svaiga  
- zema cena; 

- bez plēvēm un cīpslām;  

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas plēvē, kastēs 2 x nedēļā 

Cūkas mēles - zema cena; 

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

laba kvalitāte 

kg 2 kg 2 x nedēļā 

Aknas - zema cena; 

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

laba kvalitāte 

kg   

Speķis ar sāli  - svaigs 

-  zema cena; 

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

laba kvalitāte 

kg 1,5 – 2 kg gabalā 1 x nedēļā 

6.daļa - Liellopu gaļa    2 x nedēļā 

Liellopu gaļa gulašam Svaiga  a/l 
- zema cena; 

- vēlama Latvijas produkcija;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas plēvē, kastēs 2 x nedēļā 

7. daļa - Vistas gaļa     

Vistu šķiņķīši bez 
muguriņām 

saldēti kg 10, 15 kg kastēs 1x nedēļā 

Vistu vai cāļa fileja 

mazā  

saldēta,  kg 2,5 kg, 5 kg 

iepakojumā 

1x nedēļā 

Vistas fileja lielā Saldēta,  kg 2,5 kg, 5 kg, 10 kg 
iepak. 

1 x nedēļā 

Vistu(broileru) aknas  saldētas kg 2,5 kg iepakojumā 1 x nedēļā 

8.daļa - Desas, 

sardeles, cīsiņi, 

žāvējumi 

    

Cūkgaļas sardeles 

bez”E “ 

- sastāvā gaļa virs 50 % 

- augstākā labuma, dabīgā apvalkā;  

- zema cena; 

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg ≈  1,5kg plēve 1 x nedēļā 

Žāvēta desa bez  “E” - gaļa ne mazāk kā 70 %;  

- griezumā viendabīga masa, ar patīkamu 

garšu, cietas konsistences; 

- zema cena; 

- svara produkcija;  

- marķējums; 

-    laba kvalitāte 

kg ≈ 0,6 kg plēve 1 x nedēļā 

Doktordesa bez “E  - gaļa (cūkgaļa-lielopa gaļa) ne mazāk kā 60%;  

- griezumā viendabīga masa, ar patīkamu 

garšu;  

- zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg ≈ 1,0 kg plēve 1 x nedēļā 

Cīsiņi bez “E” - sastāvā gaļa virs 50 %;  

- augstākā labuma, dabīgā apvalkā;  

- zema cena; 

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg ≈  1,5 kg plēve 1 x nedēļā 

9.daļa- Saldētas zivis     

Heka liemeņi bez galvas 12% glazūrā 
- zema cena; 

- bez galvas, iekšām, briketēs; 

- viena liemeņa svars no 0,500 kg;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

kg 10 kg, 15 kg iepak. 1 x nedēļā 
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laba kvalitāte 
Heka fileja 20% glazūrā  

- zema cena; 

- bez galvas, iekšām, briketēs; 

- viena liemeņa svars no 0,500 kg;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg 1,0 kg, 5 kg, 10 kg 

iepak. 

1 x nedēļā 

Mencas fileja 20% glazūrā 
- zema cena; 

- bez galvas, iekšām, briketēs; 

- viena liemeņa svars no 0,500 kg;  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg 5 kg, 10 kg iepak. 1 x nedēļā 

10. daļa - Zivis.     

Mazsālītas siļķes fileja 
eļļā 

- zema cena; 

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg 2 kg, 4 kg spainīšos 2 x mēnesī 

11.daļa - Saldētā 

produkcija. 

    

Plānās pankūkas ar 

biezpienu 

 kg 2 kg iepakojumā 2 x mēnesī 

Plānās pankūkas ar 
džemu 

 kg 2 kg iepakojumā 2 x mēnesī 

12.daļa - Saldētas ogas      

Brūklenes meža   kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Dzērvenes purva  nekultivētas kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 
pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Ķirši bez kauliņiem  kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Zemenes  kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 
pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Jāņogas  kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Upenes   kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Ērkšķogas  kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Avenes   kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Plūmes  kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Kazenes  kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

Mellenes meža  nekultivētas kg 1 kg, 2,5 kg, 10 kg 

pārtikas maisos 

1 x mēnesī 

13.daļa - Svaigas sēnes     

šampinjoni  kg kastēs 2 x mēnesī 

14.daļa - Svaigi 

dārzeņi 

Rudens, ziema, pavasaris    

Pārtikas kartupeļi 2. 

šķira 

7-10 cm diametrā,  kg Pārtikas kastēs, 25 kg, 

30 kg, 40 kg maisi 

1x nedēļā 

 

Burkāni 1., 2. šķira nemazgāti kg 25 – 30 kg 2 x nedēļā  

Sīpoli 2. šķira  kg 20 – 30 kg 2 x nedēļā 

Galda bietes 2. šķira  kg 10, 25, 30 kg maisi 2 x nedēļā 

Svaigi kāposti 2. šķira  kg 10, 25 kg pārtikas 

maisi 

2 x nedēļā 

Ķiploki   kg 0,5, 1,0 kg pārtikas 2 x nedēļā 
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maisi 

15.daļa - Svaigi 

dārzeņi 

    

Ķīnas kāposti 2. šķira  kg 10 kg pārtikas maisi 2 x nedēļā 

Paprika 2. šķira  kg  2 x nedēļā 

2 x nedēļā Tomāti  1., 2. šķira  kg 5 kg kastēs 

Gurķi  1., 2. šķira  kg 5 kg kastēs 2 x nedēļā 

Dilles 1. šķira  kg 0,5 – 1,0 kg  2 x nedēļā 

Sīpolloki  1. šķira  kg 1 kg 2 x nedēļā 

Pētersīļu zaļumi 1. šķira   kg 0,5 – 1.0 kg 2 x nedēļā 

Puravi  2. .šķira   kg  2 x nedēļā 

Kāļi  kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Rāceņi  kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Puķu kāposti  kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Lapu salāti 1. šķira  kg 1 kg kastēs 2 x nedēļā 

Redīsi 1. šķira  kg 1 kg kastēs 2 x nedēļā 

16.daļa - Svaigi augļi     

Āboli 2. šķira  - zema cena; 

- vidēja izmēra, diametrā līdz 8 cm; 

- vēlams audzēti Latvijā; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg 10 – 15 kg kastēs 2 x nedēļā 

Bumbieri 2 .šķira - zema cena; 

- vidēja izmēra  

- vēlams audzēti Latvijā; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

17.daļa – Svaigi 

eksotiskie augļi 

    

Banāni svaigi 2. šķira - zema cena; 

- vidēja izmēra  

- svara produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Citroni svaigi - zema cena; 

- vidēja izmēra, diametrā līdz 6 cm;  

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Apelsīni svaigi - zema cena; 

- pārtikas, diametrā 8-12 cm; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Mandarīni svaigi - zema cena; 

- vidēja izmēra, diametrā līdz 5 cm;   

- svara produkcija; 

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Melones svaigas  - zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Ananāsi svaigi - zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

gab Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Nektarīni svaigi - zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Persiki svaigi - zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Granātāboli  - zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 
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laba kvalitāte 

Avakado  - zema cena; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg Pārtikas kastēs 2 x nedēļā 

Kivi - zema cena; 

- svaigi, pārtikas, diametrā 5-6 cm; 

- svara  produkcija;  

- marķējums; 

laba kvalitāte 

kg 1 kg kastēs 2 x nedēļā 

18.daļa – Bakaleja    2 x mēnesī 

Miežu putraimi  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Grūbas  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Manna  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Kukurūzas putraimi  1 kg 1 kg 2 x mēnesī 

Sulas  Ekoloģiski tīras , bez ”E ” gab 3 litru stikla burkās 2 x mēnesī 

Marinēti kāposti  kg 1 kg, 10 kg spaiņos 2 x mēnesī 

Skābēti kāposti Ar burkāniem, āboliem, dzērvenēm kg 1 kg, 10 kg, spaiņos 2 x mēnesī 

Lazdu rieksti  lobīti kg 1 kg, 60 gr 2 x mēnesī 

Sezama sēklas,   kg 1 kg 2 x mēnesī 

Sēklu  maisījums Linsēklas, sezama, ķirbju sēklas, 

saulespuķu sēklas u.t.t. 

kg 0,5 kg 2 x mēnesī 

Saulespuķu sēklas  lobītas kg 200 gr vai 1 kg 2 x mēnesī 

Mandeles   kg 1 kg 2 x mēnesī 

Valrieksti  lobīti kg 1 kg, 50 gr 2 x mēnesī 

Studentu brokastis  gab 100 vai 150 gr 2 x mēnesī 

Dražē rieksti šokolādē  gab 60 gr 2 x mēnesī 

Melnā šokolāde  gab 50 vai 100 gr 2 x mēnesī 

Rozīnes gaišās  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Plūmes žāvētas  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Aprikozes žāvētas  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Iebiezinātais piens ar 

cukuru 

 gab 400 gr 2 x mēnesī 

Iebiezinātais piens ar 

kafiju 

 gab 400 gr 2 x mēnesī 

Kukurūzas pārslas  kg 0,5 kg 2 x mēnesī 

Zemesrieksti bez sāls lobīti kg 1 kg 2 x mēnesī 

Ķirbju sēklas lobītas kg  2 x mēnesī 

Olīvas melnās 

konservētas 

Bez kauliņiem gab 200 gr, 1 kg, metāla 

vai stikla burkās 

2 x mēnesī 

Marinēti šampinjoni  gab Stikla burkās 2 x mēnesī 

Sausās brokastis Ar šokolādi vai kakao, karameli kg 250 gr 2 x mēnesī 

Eļļa  Nemodificēta! ( rapšu, saulespuķu) 

rafinēta 

litri 1  - 5 litri pudele 1 x mēnesī 

Olīveļļa  litri 1 litra stikla pudelēs 1 x mēnesī 

Rupjais galda sāls  Sāls sastāvs min. 98% kg 1kg paciņās 2 x mēnesī 

Cukurs  kg 1kg, 25 kg, 50 kg 

maisos 

2 x mēnesī 

Kafija dabīgā Īpaši smalka maluma (IN-CUP) kg 250 gr 2 x mēnesī 

Kafija šķīstošā dabīgā kg 100 gr 2 x mēnesī 

Kakao tumšā  Ar pazeminātu tauku saturu kg 100 gr 2 x mēnesī 

Cigoriņi šķīstošie  kg 200 gr stikla burkās 2 x mēnesī 

Garšvielu maisījumi bez 

sāls, cukura 

 kg 100 gr iepakojumā 2 x mēnesī 

Tējas augļu  gab 25 paciņas iepakojumā 2 x mēnesī 

Piparmētru  gab 25 paciņas iepakojumā 2 x mēnesī 

Melnā   gab 100 gr iepakojumā 2 x mēnesī 
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Zaļā   gab 100 gr iepakojumā 2 x mēnesī 

Kumelīšu   gab 25 paciņas iepakojumā 2 x mēnesī 

Mārrutki mājas   gab  200 gr  2 x mēnesī 

Sinepes  gab 140 gr 2 x mēnesī 

Graudu pipari  kg 100 gr 2 x mēnesī 

Malti melnie pipari  kg 100 gr 2 x mēnesī 

Ķimenes  kg 300 gr 2 x mēnesī 

Želatīns   kg 500 gr 2 x mēnesī 

Vaniļas cukurs  kg 100 gr 2 x mēnesī 

Citronskābe  kg 15 gr 2 x mēnesī 

Lauru lapas  kg 40 gr 2 x mēnesī 

Smaržīgie pipari  kg 100 gr 2 x mēnesī 

Malts muskatrieksts  gab 15 gr 2 x mēnesī 

Etiķis ābolu  litri pudelēs 2 x mēnesī 

Etiķis 9%   litri pudelēs 2 x mēnesī 

Soda dzeramā 0,5 kg  kg 0,5 kg paciņās 1 x pusgadā 

Raugs 0,1gr  gab 100 gr paciņās 2 x mēnesī 

Konservēta kukurūza  gab 400 gr.bundžiņās 2 x mēnesī 

Kartupeļu ciete  kg 400 gr paciņas 2 x mēnesī 

Konservēti zaļie zirnīši   gab 0,78 stikla burkās 2 x mēnesī 

Marinētas bietes   gab 0,5 l., 1,0 l. Burkās 2 x mēnesī 

Džems 40%  kg 0,5 l., 1,0 l. Burkās  

Ievārījums  Bez ”E” kg 5 kg, 10 kg spaiņi 2 x mēnesī 

Majonēze Bez ”E” kg 250 gr paciņas, 0,5 kg.  

1 kg ,  

2 x mēnesī 

Konservēti gurķi  gab 3 l. stikla burkās 2 x mēnesī 

Tomātu mērce Pastas saturs 70 – 80 % , bez ”E ” gab  0,5 l. stikla burkās 2 x mēnesī 

Rīsi apstrādāti ar tvaiku  kg 1kg. 5 kg 2 x mēnesī 

Rīsi gargraudu  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Auzu pārslas  Ātri vārāmās kg  0,5 kg 2 x mēnesī 

4 graudu pārslas  kg 0,5 kg 2 x mēnesī 

Zirņi pelēkie   kg 1kg 2 x mēnesī 

Zirņi šķeltie  kg 1 kg, 5 kg 2 x mēnesī 

Pupiņas baltās  kg 1 kg 2 x mēnesī 

Griķi  kg 1 kg, 5 kg 2 x mēnesī 

Prosa  kg 1kg  2 x mēnesī 

Kviešu milti  kg 2 kg 2 x mēnesī 

Makaronu radziņi vidējie kg 5 kg 2 x mēnesī 

 
Produkcijai jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, 

nekaitīguma, marķēšanas prasībām un tirdzniecības standartiem! 

Produkcijai jāatbilst MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.172. ” Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības 
iestāžu pacientiem”. 

 

Tehniskajā specifikācijā norādītais produkcijas apjoms ir maksimālais plānotais piegādājamais apjoms, 
kas, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var samazināties. 

2.b pielikums 

 

 
Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem 

 

 produktam ir jābūt nebojātam (nedrīkst trūkt produkta daļas (parasti augļa kātiņš), un tas nedrīkst 
būt mehāniski bojāts; 
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 produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai bojāts. Produktam jābūt 

bez slimības pazīmēm un fizioloģiskiem trūkumiem; 
 produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm, 

netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām; 

 produkta ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai ir 
jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas pazīmes; 

 produktam ir jābūt bez kaitēkļiem; 

 produktam ir jābūt bez kaitēkļu bojājumiem. Kaitēkļu bojājumi var ne tikai pasliktināt produkta 

kopskatu, bet arī ietekmēt tā uzglabāšanos un kvalitāti; 
 produktam ir jābūt bez lieka virsmas mitruma; 

 produktam ir jābūt bez svešas smaržas un/vai garšas; 

 produktam ir jābūt saudzīgi novāktam; 
 produktam ir jābūt pietiekami attīstītam. Ražas novākšanas brīdī produkcijai ir jābūt pietiekami 

attīstītai ar šķirnei raksturīgām pazīmēm, jo tas ietekmē produkcijas uzglabāšanos; 

 produktam ir jābūt pietiekami nobriedušam. Dārzeņus bieži novāc pirms botāniskās gatavības 
sasniegšanas, tāpēc šo prasību dārzeņiem parasti neizvirza; 

 produkta attīstības stadijai un kondīcijai ir jābūt tādai, lai tas varētu: izturēt pārvadāšanu un 

pārkraušanas; nokļūt paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā. 

 
Šādas prasības ieteicams ievērot, bet to ievērošanu vai neievērošanu neregulē Latvijas likumdošana. Taču 

vēršam uzmanību, ka ārējās pazīmes būtiski ietekmē produktu kvalitāti kopumā, t.sk. augļu un dārzeņu 

piegādes un uzglabāšanas laikā.  
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PIELIKUMS NR. 3 

 

Pretendenta piegādāto preču saraksts (ne vairāk kā trīs atsauces) 

Preču 

saņēmējs 
Valsts 

Piegādāto 

preču 

veids 

Piegādes 

apjoms 

Piegādes 

laiks 

Pretendenta 

daļa kopējā 

piegādes 

apjomā 

Iesaistīto 

darbinieku 

skaits 

Piegādāto 

preču 

apraksts 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       



PIELIKUMS NR. 4 

Tehniskais piedāvājums  

 

Piegādājamās 

preces nosaukums 

Vienības 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Preces atbilstība 

prasībām 

Preces 

savietojamība 

ar pasūtītāja 

rīcībā esošajām 

precēm 

Garantijas, 

u.c. 
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PIELIKUMS NR. 5 

Finanšu piedāvājums 

Preces cena (latos (LVL)) 

Preces nosaukums 
Vienības 

nosaukums 

Vienības cena 

(bez PVN) 

Vienību 

skaits 

* Kopējā preces 

cena 
(bez PVN) 

1. daļa.      

2. daļa     

3.daļa     

4. daļa     

5. daļa     

6. daļa     

7. daļa     

8. daļa     

9. daļa.      

10. daļa     

11.daļa     

12. daļa     

13. daļa     

14. daļa     

15. daļa     

16. daļa     

17.daļa     

18.daļa     

Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)  

Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN)  

* Jānorāda kopējā cena par katru nodaļu 
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 PIELIKUMS NR. 6 

 

PROJEKTS 

 

atklāta konkursa „Pārtikas piegāde  

Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam” 

________________) 

NOLIKUMAM 

      VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 2013/___-__ (projekts) 

 

Aglonas novada Aglonā                                             2013.gada ________ 

      

          Aglonas novada dome, reģ.Nr.900000965754, juridiskā adrese: Somersetas 

iela 34, Aglona, Aglonas novads,  tās priekšsēdētāja ____________ personā, kurš 

rīkojas pamatojoties uz nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

piegādātāji, kuri atbilstoši atklāta konkursa, identifikācijas (ID) Nr. 

__________ 2013/____ „Pārtikas preču piegāde”, turpmāk tekstā - „Konkurss”, 
rezultātiem ir ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos: 

1) _________________, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā 

adrese: __________________________, kuru uz __________ pamata pārstāv 
______________________________, turpmāk saukts - „Piegādātājs Nr.1”; 

2) _________________, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā 

adrese: __________________________, kuru uz __________ pamata pārstāv 
______________________________, turpmāk saukts - „Piegādātājs Nr.2”; 

3) _________________, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā 

adrese: __________________________, kuru uz __________ pamata pārstāv 
______________________________, turpmāk saukts - „Piegādātājs Nr.3”, 

visi kopā turpmāk saukti - „Līdzēji”, noslēdz šo vispārīgo vienošanos, turpmāk 

saukta -„Vienošanās”, par _____(iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums)______. 

1. Vienošanās mērķis un priekšmets 

1.1. Vienošanās nosaka: 

1.1.1. kārtību, kādā laika posmā no 2013.gada __.________ līdz 2014.gada 

15.augustam Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Piegādātāju loka 

izvēlēsies Piegādātājus, ar kuriem tiks slēgti piegādes līgumi; 

1.1.2. noteikumus, ar kuriem saskaņā piegādes līgumi tiks slēgti, to skaitā, 

bet ne tikai, noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, preču cenām 

un kvalitāti. 

1.2. Vienošanās priekšmets ir _____(iepirkuma priekšmeta daļas 

nosaukums)______ piegāde Pasūtītājam saskaņā ar Konkursa Tehnisko 

specifikāciju un Pasūtītāja vajadzībām. 

1.3. Katra Preces veida cena ir fiksēta kā augstākā maksimāli pieļaujamā cena, par 

kādu Piegādātājs var piegādāt Preci Pasūtītājam.  

2. Vienošanās termiņš 

Vienošanās stājas spēkā 2013.gada __.________ un ir spēkā līdz 2014.gada 

15.augustam. 
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3. Piegādātāju izvēles kārtība piegādes līgumu noslēgšanai 

3.1. Pasūtītājs izvēlas Piegādātājus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un 

Vienošanās prasības. 

3.2. Lai noslēgtu piegādes līgumu ar Piegādātāju Nr.1, Pasūtītājs piegādes līgumā 

fiksē tās preču vienības cenas, kādas Piegādātājs Nr.1 ir piedāvājis savā 

piedāvājumā Konkursā. 

3.3. Piegādes līgumā Pasūtītājs norāda piegādājamās preces, preču vienības cenas 
bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un preču piegādes termiņus. 

3.4. Ja Piegādātājs Nr.1, ar kuru noslēgts preču piegādes līgums, nespēj piegādāt 

kādu no iepirkuma priekšmeta preču pozīcijām vai atkāpjas no līguma, 

Pasūtītājs slēdz preču piegādes līgumu ar Piegādātāju Nr.2. Ja arī nākamais 

Piegādātājs nespēj piegādāt nepieciešamās preces, piegādes līgumu slēdz ar 
Piegādātāju Nr.3. 

3.5. Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā iegādāties preces tādā 

apjomā, kādā tās tika norādītas Konkursa Tehniskajā specifikācijā. Pasūtītājs 

preces iegādājas pēc to faktiskās nepieciešamības un savas finansiālās 

iespējas. 

4. Atbilstošo Piegādātāju izvēles kritērijs 

4.1. Piegādātājs, ar kuru tiks slēgts preču piegādes līgums tiks noteikts saskaņā ar 

šādu piedāvājumu vērtēšanas kritēriju – viszemākā piedāvātā līgumcena par 

Konkursa Tehniskajā specifikācijā norādīto plānoto preču apjomu. 

5. Preču cenas un norēķinu kārtība 

5.1. Parakstot Vienošanos, Piegādātāji apņemas visā Vienošanās darbības laikā 

nepiedāvāt lielāku vienas attiecīgās preces vienības cenu par to, ko katrs no 

Piegādātājiem bija norādījis Konkursam iesniegtajā piedāvājumā. 

5.2. Preču vienības cenu pārskatīšana piegādes līguma izpildes laikā nav 

paredzēta, izņemot gadījumus, ja kādai atsevišķai precei, pamatojoties uz 

neparedzētiem apstākļiem (normatīvo aktu izmaiņas, u.c.), ievērojami mainās 
tirgus cena. 

5.3. Par piegādātajām precēm Pasūtītājs ar Piegādātāju norēķinās ar kredītiestādes 

starpniecību, atbilstoši piegādes līguma nosacījumiem, ieskaitot Piegādātāja 

norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā nepieciešamo naudas summu preču 

apmaksai. 

6. Pasūtītāja pienākumi 

6.1. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu procedūru preču piegādes līgumu 

noslēgšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šīs Vienošanās 
prasībām. 

6.2. Par Tehniskajai specifikācijai atbilstošu preču piegādi samaksāt Piegādātajam 

nepieciešamo rēķinu summu piegādes līgumā noteiktajos termiņos. 

7. Piegādātāju pienākumi 

7.1. Piegādāt preces Pasūtītājam saskaņā ar savu piedāvājumu Konkursam un 
piegādes līguma nosacījumiem. 

7.2. Uzņemties atbildību par preču atbilstību Tehniskajai specifikācijai un garantēt 

preču kvalitāti. 

8. Vienošanās grozījumi, atkāpšanās no Vienošanās un tās pārtraukšana 
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8.1. Vienošanās grozījumi ir iespējami tikai ar Pasūtītāja un Piegādātāju 
savstarpēju piekrišanu pārrunu ceļā. 

8.2. Jebkuri Vienošanās grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti 

rakstveidā un tos ar saviem parakstiem ir apstiprinājuši Līdzēji. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi 

vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta. Šādā gadījumā Pasūtītājs par to 

rakstveidā brīdina Piegādātājus vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

8.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja viņš nespēj 

piegādāt preces. Šādā gadījumā Piegādātājs rakstveidā brīdina Pasūtītāju 

vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

8.5. Vienošanās ar Piegādātāju tiek pārtraukta, ja tas apzināti sniedzis nepatiesu 

informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai ar nolūku veicis 

citas prettiesiskas darbības.  

8.6. Vienošanās ar Piegādātāju var tikt pārtraukta, ja Piegādātājs Vienošanās laikā 

nespēj nodrošināt atbilstošu piegādes līguma izpildi. 

9. Strīdu risināšanas kārtība 

9.1. Jebkuri no Vienošanās izrietoši strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un 

Piegādātāju, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja strīdu nav 

iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.   Nepārvarama vara 

10.1. Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas 

radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības 

risināmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, 

t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija 

kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

11. Līdzēju atbildība un citi nosacījumi 

11.1. Līdzēji ir atbildīgi par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi, un tiem ir 

pienākums savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ. 

11.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu 

paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem 

Līdzēja rekvizītiem, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad 

Līdzējs nekavējoties rakstveidā paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs 

neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā 

izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru 

Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās 
minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

11.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nav pamats Vienošanās 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek 

reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās ar otra Līdzēja piekrišanu var palikt 

spēkā un tās noteikumi tādā gadījumā ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību 
pārņēmējam. 

11.4. Līdzēji par Vienošanās 11.3.apakšpunktā minētās situācijas iestāšanās 

iespējamību savstarpēji brīdina viens otru vienu mēnesi iepriekš. 
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11.5. Vienošanās ir sagatavota uz 3 (trīs) lapām. Pie katra no Līdzējiem glabājas 
viens Vienošanās eksemplārs. 

11.6. Līdzēju kontaktpersonas: 

11.6.1. Pasūtītāja kontaktpersonas ir _____ ____________, tālrunis ______ 

11.6.2. Piegādātāja Nr.1 kontaktpersona ir _____________________, tālrunis 
___________; 

11.6.3. Piegādātāja Nr.2 kontaktpersona ir _____________________, tālrunis 

___________; 

11.6.4. Piegādātāja Nr.3 kontaktpersona ir kontaktpersona ir 

_____________________, tālrunis ___________. 

 

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs Piegādātājs Nr.1 

 __________________ 

 

 

_________________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

Piegādātājs Nr.2 Piegādātājs Nr.3 

__________________ 

 

__________________ 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

_______________________________ 
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6.1.pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas piegāde  

Aglonas novada iestādēm 2013./2014. mācību gadam” 

(ID Nr. ----------------) 

NOLIKUMAM 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 2013/---__-__ (Projekts) 

Aglonas novada Aglonā                                                                 2013.gada ________ 

      

          Aglonas novada dome, reģ.Nr.90000065754, juridiskā adrese: Somersetas iela 

34, Aglona, Aglonas novads, tās priekšsēdētāja  _________personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz nolikumu, turpmāk tekstā – Pircējs, no vienas puses, 

 un 

___ „_____________________”, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā 

adrese: __________________________, turpmāk tekstā - „Pārdevējs”, kuru uz 

__________ pamata pārstāv _____________________________, no otras puses, abi 

kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - „Puses/ puse”, pamatojoties uz atklāta 

konkursa, ID Nr. _______________ (turpmāk tekstā – konkurss), rezultātiem un 

__.__.2013. noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.2013/_____, noslēdz šāda satura 

līgumu, turpmāk - „Līgums”: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt pārtikas preces (turpmāk tekstā – preces) 

Pircējam, saskaņā ar Pircēja ikreizēju pasūtījumu un savu piedāvājumu 

konkursam. 

1.2. Pārdevēja piegādājamās preces un to raksturojums ir noteikts Līguma pielikumā 
Nr.1. 

1.3. Piegādājamo preču apjoms Līgumā nav noteikts un Pircējs preces Pārdevējam 

pasūta pēc to faktiskās nepieciešamības. 

1.4. Preču piegādi uz Pircēja punktā 4.1. norādītājām vietām Pārdevējs nodrošina par 

saviem līdzekļiem. 

1.5. Preces daudzums tiek piegādāts pēc Pircēja pieprasījuma. 

2. PREČU KVALITĀTE 

2.1. Preču kvalitātei un iepakojumam ir jāatbilst standartiem saskaņā ar Latvijas 
Republikā (turpmāk - LR) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Precēm jābūt marķētām un tām jābūt pievienotai visai nepieciešamajai 

informācijai atbilstoši LR normatīvos aktos noteiktajām prasībām. 

2.3. Piegādātajām precēm ir jābūt ar derīguma termiņu, kurš nav mazāks kā ½ no 
kopējā preces derīguma termiņa. 

2.4. Pārdevējs garantē piegādāto preču atbilstību Līguma 2.punktā minētajiem 

noteikumiem, kā arī to, ka preču izmantošana atbilstoši to uzdevumam 

nenodarīs materiālus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai. 

3. LĪGUMCENA, PREČU CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līgumcena saskaņā ar konkursa rezultātiem ir Ls __________ (summa vārdiem) 
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

3.2. Preču cenas bez PVN par vienību ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1. 
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3.3. Samaksu par piegādātajām precēm Pircējs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā pēc rēķina saņemšanas no Pārdevēja. 

3.4. Norēķini tiek veikti Latvijas latos bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz 

Pārdevēja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Pārdevēja 
izsniegtajā rēķinā. 

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis naudas pārskaitījumu, 

ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

3.6. Līguma izpildes laikā Pārdevējam ir tiesības mainīt preču vienības cenas pret 
zemākām, bet nav tiesības paaugstināt Līgumā noteiktās cenas. 

3.7. Līguma izpildes laikā mainoties PVN likmei, Pārdevējs piemēro aktuālo PVN 

likmi. 

4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

4.1. Pircējs pasūta Līgumā noteiktās preces, ņemot vērā to faktisko nepieciešamību 

un savas finansiālās iespējas.  

         Līgumā noteiktās preces pasūta Pircēja pilnvarotās personas. Pircēja pilnvarotās 

personas attiecībā uz preču piegādēm ir sekojošas: 

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  __________ 

7. Aglonas internātvidusskola, Rušonas iela 11, Jangalona, Aglonas pagasts, 

Aglonas novads, LV 5304, Atbildīgā persona -_______ Tālruņi  __________ 

Izpildītājs – ___________________________________________, tālr.______. 

4.2. Preces Pircējam tiek piegādātas visā Līguma darbības laikā saskaņā ar Pircēja 

pilnvaroto personu ikreizēju pasūtījumu, kas tiek izdarīts rakstveidā, nosūtot to 

pārdevējam pa faksu, vai mutvārdos pa tālruni. Katrā pasūtījumā Pircējs norāda 

piegādājamās preces un to daudzumu. 

4.3. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam šādās dienās un laikos: 
____________________________________________________. 

4.4. Preču piegādes veicamas atbilstoši Pircēja pasūtījumiem un saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. Gadījumos, ja Pārdevējs nevar preces piegādāt Līgumā norādītajā 
laikā, viņš nekavējoties pa tālruni vai faksu par to informē Pircēju. 

4.5. Piegādājamās preces nosūtāmas ar autotransportu, ievērojot LR spēkā esošos 

preču pārvadāšanas noteikumus. Autotransportam ir jābūt paredzētam pārtikas 
preču pārvadāšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.6. Par preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja pilnvarotā persona 

pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Ar šo brīdi Pircējam pāriet 

valdījuma tiesības un preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma 

tiesības Pircējs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā ir norēķinājies par tām ar 

Pārdevēju. 
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5. IEPAKOJUMS 

5.1. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam 

glabājot noliktavā. 

6. PREČU PIEŅEMŠANA 

6.1. Piegādātās preces pēc nosaukumiem, daudzuma, cenām un kvalitātes pieņem 

Pircēja pilnvarotās personas.  

6.2. Gadījumā, ja Pārdevējs nav piegādājis Pircējam preces atbilstoši pasūtījumam 

(tehniskajai specifikācijai) vai ir piegādājis nekvalitatīvas, bojātas vai citādi 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas preces, Pircējam ir 
tiesības tās nepieņemt. 

6.3. Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti slēptu trūkumu dēļ Pircējs var izteikt 

Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no preču pieņemšanas dienas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai 

pusei zaudējumus, bet Līgumā speciāli noteiktos gadījumos maksā arī 

līgumsodu, kura summa netiek ieskaitīta zaudējumu segšanai. Ar zaudējumiem 

šajā Līgumā Puses saprot izdevumus, mantas zudumus vai bojājumus, arī 
neiegūto labumu. 

7.2. Par Līgumā noteiktā maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksājamās summas par katru 
nokavēto dienu. 

7.3. Par preču piegādes nokavējumu (nepiegādi) Līgumā noteiktajā termiņā, 

Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par 
katru nokavēto dienu. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas 

radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības 

risināmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU 

IZSKATĪŠANA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz ______gada 

______ 

9.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi 

noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas tie kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Pircējs ir tiesīgs atkāpties no Līguma vienpusēji, ja: 

9.3.1. Pārdevējs ir piegādājis kvalitātes un Līguma noteikumiem neatbilstošas 

preces, par ko LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sastādīts 
atbilstošs akts; 

9.3.2. Pārdevējs nevar piegādāt visas preces, kuras ir norādītas līguma pielikumā 

Nr.1; 

9.3.3. Pārdevējs ir atkārtoti nokavējis Līgumā noteikto preču piegādes termiņu. 
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9.4. Ja Pārdevējs pārsniedz Konkursam iesniegto cenu, vai piegādes periodam 

piedāvāto cenu, tas maksā Pircējam līgumsodu LVL 300,00 ( trīs simti latu), un 

Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Piegādes līgumu attiecībā uz atsevišķām preču 
pozīcijām, iepirkuma daļām, vai līgumu kopumā. 

9.5. Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā, Pircējs ierakstītā vēstulē nosūta 

Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Līguma pamatojoties uz Līguma 

9.3.apakšpunktu un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu. Ar nosūtīto paziņojumu 

Puses uzskata, ka Līgums ir izbeigts. 

9.6. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš par to brīdinot Pircēju, ja Pircējs nepilda savas Līguma 3.3. un 

7.2.apakšpunktā noteiktās saistības. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā 
noformēts un Pircējam nosūtīts paziņojums. 

9.7. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju 

sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses 

nevar vienoties, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs un 

nozīme, atzīst Līgumu par pareizu un labprātīgi vēlas to apliecināt. 

10.2. Katrai pusei ir nekavējoties jāziņo otrai pusei par savas juridiskās adreses vai 
norēķinu rekvizītu maiņu. 

10.3. Pārdevēja kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir 

___________________________, tālrunis _____________. 

10.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem. 

10.5. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz __ (___) lapām ar _ 

pielikumu uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – 

pa vienam katrai pusei. 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

Pircējs Pārdevējs 

  

 


