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1. Vispārīgā informācija 

         1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs AND SAC/2012/03 

1.2 Pasūtītājs:  

Aglonas novada domes  p/i „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  

               Kontakttālrunis: 65321456 

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

 

1.3 Iepirkuma priekšmets:  
1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir PĀRTIKAS PRODUKTU  piegāde, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju,  (Pielikums Nr.2) un līguma projektu ( Pielikums Nr. 4). 

1.3.2.CPV kods: 15000000-8 

 

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 

brīža.  

 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 04. februārim plkst. 

               12.00, 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 04. februārī, plkst.12.00. 

          1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

1.6.1. Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 30 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  p/i „Sociālās aprūpes centram „Aglona”, Iepirkumu   

               komisijai; 

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

Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

mailto:salpaa@inbox.lv
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Norāde – Piedāvājums iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes p/i 

“Sociālās aprūpes centram “Aglona””Identifikācijas numurs AND SAC/2013/01  “ 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 un finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 4.3. punktam, 

4.4.punktam un 2. un 3 pielikumam). 

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

2.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.  Piedāvājumu pretendents var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu vai tā daļu vai 

vairākām daļām. Pretendents norāda, par kuru iepirkuma priekšmeta daļu vai 

daļām iesniedz piedāvājumu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.7.4.  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.  

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. 
 
Piedāvājumus, kuri neatbilst 1.7. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 
 
 
 
 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets  ir pārtikas produkti (turpmāk tekstā-preces).  

Detalizētas pasūtījumam izvizrītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskājā 

specifikācijā (Pielikums Nr. 2) 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 

 1.daļa -  gaļa un gaļas produkti; 

 2.daļa -  piens un piena produkti; 

3.daļa – maizes izstrādājumi; 

4.daļa – konditorejas izstrādājumi; 

5.daļa- olas; 

6.daļa – dārzeņi un augļi; 

7.daļa – bakalejas preces; 

8.daļa – zivju izstrādājumi un saldēta produkcija. 
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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. 

 

 

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. Pretendents ir atzīts vai reģistrēts  Latvijas republikas Pārtikas un veterinārajā dienestā 

Pārtikas aprites uzraudzības likuma noteiktajā kārtībā; 

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 pārtikas 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 pārtikas 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. 

 
Piedāvājumus, kuri neatbilst 3.1. punktā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 
 
 

 

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. Pārtikas un veterinārā dienesta atzīšanas vai reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.  

4.2.3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām izsniegto citu licenču, apliecību un atļauju apliecinātas 

kopijas. 

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, kuras ir sagatavojis Pretendenta preču saņēmējs. 
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4.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

4.3.1. Pretendents tehnisko  un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma pievienotajam 

pielikumam Nr.3. 

4.3.2.  Finanšu piedāvājumā  cenu norāda latos bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi 

norāda PVN 21% un cenu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

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

tiesības. 

 
Piedāvājumus, kuri neatbilst 4.sadaļā norādītajām prasībām, komisija ir tiesīga tālāk neizskatīt. 

 

 

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. 
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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% robežā. 

 

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. 
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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. 

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 „ Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i 

„Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 
Identifikācijas numurs AND SAC/2013/04 

 

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas) 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

„Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i „Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2012/04 

 

______________________                                            2013.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 „Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i „ Sociālās aprūpes 

centram „Aglona”” Iepirkuma identifikācijas Nr. AND SAC/2013/01, 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. Apliecinām, ka uz (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39.pantā minētie 

izslēgšanas nosacījumi.  

4. Apliecinām, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi esam reģistrēti un/vai atzīti PVD ( ja to 

nepieciešamību nosaka normatīvie akti). 

5. Apstiprinām, ka šis piedāvājums ir spēkā 30 dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

6. Apstiprinām, ka veicam paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē 

pārtikas nekaitīgumu un nodrošinām attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles 

pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā; 

7. Apliecinām, ka mūsu rīcībā esošie transporta līdzekļi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām Higiēnas 

prasībām pārtikas produktu pārvadāšanā. 

8. Apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

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

norādītajām cenām. 

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

pamatnosacījumus, saskaņā ar šī Nolikuma līguma projektu 

 

Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Pilns vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

z.v. 
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Pielikums Nr.2  

Atklāta konkursa „ Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i 

„Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 
Identifikācijas numurs AND SAC/2013/04 

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA 

PĀRTIKAS  PRODUKTIEM 

 
1.daļa. GAĻA UN GAĻAS PRODUKTI 

 

1.daļas piegādes biežums- 3 reizes nedēļā. 
 

 

Nr.p.

k. 
Produkts Tehniskās prasības  specifikācijai Mērvienība 

Daudzums 

vīdēj. 

apjom 

1mēnesī 

1.1. Cūkgaļa 

sadalīta, I šķ. 

Svaiga, 1,0-5,0 kg  kg 80 

1.2. Desa vārīta Dabīgā apvalkā*, sastāvs-40-50%cūkgaļa,  

15-20%liellopu gaļa, vistas gaļa, mitrums 

ne vairāk par 60%.1,0-3,0 kg 

kg 45 

1.3. Cīsiņi, 

sardeles 

Dabīgā apvalkā*, sastāvs – 

cūkgaļa,liellopu gaļa,sastāvā gaļa  ne 

mazāk 20%-30% vakuuma 
iepakojumā,1,0- 3,0kg 

kg 40 

1.4. Pīrādziņu 

speķis žāvēts 

 Vakuuma iepakojumā 2,0-5,0 kg kg 7 

1.5. Desa 
pusžāvēta 

Dabīgā apvalkā*, sastāvs – 20-30% 
cūkgaļa, 

65-75% liellopu gala. 1,0-3,0 kg 

kg 20 

1.6. Cūku galva Svaiga 2,0-5,0 kg kg 30 

1.7. Cūku kauli Kaulu daudzums  

nepārsniedz 60-65%,  

izgriezts no cūkas ribu daļas 3,0-5,0kg 

kg 20 

1.8. C/g kotlešu  
gaļa 

 

A/l cūkgaļa, griezta  
gabaliņos, izgriezts no  

cūkas šķiņķa ar nelielu  

tauku piejaukumu 10-15%, 3,0-6,0 kg 

kg 70 

1.9. Cūku tauki 0,2 kg fasējums kg 7 

1.10.  Cūku aknas Saldētas, sveramas,  vakuuma iepakojumā 
1,0-3,0 kg 

kg 30 

1.11. Vistas 

šķiņķīši 

Mazie, bez mugurkaula un stilba daļas. 

Saldēti, 10,0 – 15,0kastēs* 

kg 30 

1.12 Rulete 

pusžāvēta 

Sastāvs – cūkgaļa, liellopu gaļa, 

vakuuma iepakojumā.1,0-2,0 kg 

kg 12 

1.13. Žāvēta vistas 

rulete 

Vistas gaļa, 1,0 – 2,0 kg kg 13 
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2.daļa. PIENS UN PIENA PRODUKTI 

 

Nr.p.

k. 
Produkts Tehniskās prasības specifikācijai Mērvienība 

Daudzums 

vīdēj. 

apjom 1 

mēnesī  

2.1. Piens Pasterilizēts, 2,5% tauku saturs, 1,0 

l tetrapakās* 

L 310 

2.2. Skābs 

krējums 

15%-25% tauku saturs,  3,0- 10,0 

kg fasējums*(sveramais) 

 

kg 75 

2.3. Kefīrs 2,0% tauku saturs, 1,0 l tetrapaka* L 60 

2.4. Biezpiens Vājpiena, tauku saturs  
0,5%, garša un smarža – 

tīra, pienskāba, konsistence  

- mīksta, viendabīga ar  
biezpiena graudiņiem,  

pieļaujama neliela sūkalu  

izdalīšanās. 1,0-5,0 kg(sveramais) 

kg 60 

2.5. Siers Līdz 60% tauku satura, rituļos* 
1,0-5,0 kg.(sveramais) 

kg 22 

2.6. Sterilezēts 

piens 

bundžiņas gab. 40 

2.7. Biezpiena 

sieriņi 

Biezpiena masa viendabīga,  

mēreni blīva, saldena ar  
biezpiena masai raksturīgu  

tīru pienskābu garšu un  

aromātu. Biezpiena sieriņš  

klasiskais, ar dažādu  
glazējumu, bez piedevām. 0,90g 

gab 180 

 

2.daļas piegādes biežums- 3 reizes nedēļā. 
 

3.daļa. MAIZE UN MAIZES IZSTRĀDĀJUMI 

 

Nr.p.

k. 

Produkts Tehniskās prasības specifikācijai Mērvienība. Daudzums 

vīdēj. 

apjom 1 

mēnesī 

3.1. Formas 

rudzu maize 

 Var būt griezat vienādās šķēlēs, ar 

vienmērīgu porainību. 

500gr-700gr, polietilēna 

iepakojumā 

gab. 580 

3.2. Kviešu 

baltmaize 

A/l kviešu milti ,  

mīkstuma mitrums ne  

vairāk kā 45%,   

mīkstuma skābums ne  

vairāk kā 4 grādos,  

 var būt griezta vienmērīgās  

šķēlēs, ar vienmērīgu  

porainību, ar plānu,  

nesadegušu garoziņu,  

gab. 613 
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3.daļas piegādes biežums- 3 reizes nedēļā. 

 

 

4.daļa KONDIOTOREJAS IZSTRĀDĀJUMI 

  

Nr.p.

k. 
Produkts Tehniskās prasības specifikācijai Mērvienība 

Daudzums 

vīdēj. 

apjom 1 

mēnesī 

4.1. Cepumi 

(asorti) 

 Cukurotie cepumi, irdeni, saldi, bez 

šokolādes glazūras, smiļšu mīklas. 5,0 kg 

kg 20 

4.2. Vafeles Dažādu pildījumu, veselas trauslas, 

kantainas. 3,0-5,0 kg 

kg 14 

4.3. Prjaniki Ar glazūru ar/bez pildījuma.3,0-5,0 kg kg 7 

4.4. Bulciņas Mīklas masa no a/l kviešu miltiem, dažādas gab 180 

4.5. Kūkas Dažāda veida, sveramās kg 12 

 

4.daļas piegādes biežums- 1 reizi nedēļā. 

 

 

5.daļa. OLAS 

 

Preces derīguma termiņš nedrīkt būt mazāks par 1 mēnesi 

 

Nr.p.

k. 
Produkts Tehniskās prasības specifikācijai Mērvienība 

Daudzums vīdēj. 

apjom 1 mēnesī 

5.1. Vistu olas  A kategorija, 10 gab.kastītē  gab. 1500 

5.daļas piegādes biežums- 1 reizi nedēļā. 

 

6.daļa. DĀRZEŅI UN AUGĻI 

 

Nr.p.

k. 
Produkts Tehniskās prasības specifikācijai Mērvienība 

Daudzums 

vīdēj. 

apjom 1 

mēnesī 

6.1. Kartupeļi Pārtikas, diam. 6 – 10cm, maisos 40 kg miza 

sausa, nobriedusi, bez bojājumiem, bez 

kraupja, bez pelējuma, bez pūšanas 

pazīmēm, bez pielipušiem zemes gabaliem. 

Nedrīkst būt vītuši, zaļi; citas šķirnes, krāsas 

kartupeļu piejaukums nav pieļaujams 

kg 860 

6.2. Burkāni Pārtikas, diam. 3-5cm, garums 15-

20cm*saknēm jābūt svaiga izskata, bez 

sasitumiem, bez ieplaisājumiem, bez sala 

radītiem bojājumiem 

kg 100 

6.3. Bietes Galda, svaigas, pārtikas, diam. 10-

15cm*Veselas,  kaitēkļu un slimību 

kg 40 

klaipiņš ar rieviņām. 300gr-500gr , 

polietilēna iepakojumā 
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nebojātas, sausas, tīras, neplaisājušas, vienas 

botāniskās šķirnes, ar šķirnei raksturīgu 

formu un krāsu. Sulīgas, tumši sarkanas, 

pārgriežot – vienmērīgs krāsojums; Zemes 

piemaisījumi ne vairāk kā 1% 

6.4. Kāposti 

svaigi 

Pārtikas, diam. 20-25cm galviņās*Kāpostu 

galviņas svaigas, veselas, kaitēkļu un 

slimību nebojātas. 

Nepāraugušas, neieplaisājušas. 

Kāpostu galviņas stingras, lapas cieši 

piekļautas. 

Krāsa no bāli zaļganas līdz baltai. 

kg 70 

6.5. Tomāti  Svaigi, pārtikas, diam. 7-10cm*Apaļi, 

veseli, nebojāti, tīri, svaigi, bez kaitēkļiem, 

krāsa - sarkana. 

kg 20 

6.6. Gurķi Svaigi, pārtikas, diam. 3-5cm, garums: īsie 

līdz15cm, garie līdz 25cm*Veseli, nebojāti, 

svaigi, stingri, tīri, bez kaitēkļiem, bez 

rūgtuma. Gurķiem jābūt pietiekami 

nobriedušiem, bet to sēklām jābūt mīkstām. 

kg 40 

6.7. Paprika Svaiga, pārtikas, diam. 10-13cm* kg 4 

6.8. Zaļie lociņi Svaigi, pārtikas, 15-20cm veseli, nebojāti, 

tīri, svaigi, bez kaitēkļiem, krāsa - zaļa 

kg 12 

6.9. Sīpoli Pārtikas, diam. 5-7cm* veseli, nebojāti, tīri. 

Sīpolam labi apžāvētas, sausas zvīņlapas, 

izžāvēta loka daļa, kas nepārsniedz 2cm no 

sīpola. Bez zemes piemaisījumiem, bez 

kaitēkļu un slimību bojājumiem, 

kg 27 

6.10. Ķiploki Svaigi, pārtikas, diam. 5-7cm 1,0kg 

iepakojumā* veseli, ķiploku daiviņām jābūt 

pietiekami blīvām 

kg 3 

6.11. 

 

Banāni Svaigi, pārtikas* veseli, nebojāti, tīri, svaigi, 

bez kaitēkļiem, miza sausa, nobriedusi, bez 

bojājumiem, bez kraupja, bez pūšanas 

pazīmēm 

kg 20 

6.12. Citrusaugļi Apelsīni pārtikas, diam. 8-12cm,mandarīni 

pārtikas, diam. 4-6cm** veseli, nebojāti, tīri, 

svaigi, bez kaitēkļiem, miza sausa, 

nobriedusi, bez bojājumiem, bez kraupja, 

bez pūšanas pazīmēm 

kg 40 

6.13. Āboli Pārtikas, diam. 8-10cm*veseli, nebojāti, tīri, 

bez kaitēkļiem, āboliem jābūt gataviem un 

nobriedušiem. Augļa mīkstumam jābūt 

pilnīgi veselam. 

kg 90 

6.14. Bumbieri Pārtikas, diam. 8-12cm*veseli, nebojāti, tīri, 

bez kaitēkļiem, bumbieriem jābūt gataviem 

un nobriedušiem. Augļa mīkstumam jābūt 

pilnīgi veselam. 

kg 20 

6.15 Kāposti 

skābēti 

Plastmasa spaiņos 8,0-10kg* Kopējais 

skābums 0,7-1,5%, sāls saturs 1,2-2,0%, 

kāpostu un sulas savstarpējā attiecība 85–90 

: 15–10 

kg 40 
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6.16. Dilles Svaiga, bez lieka mitruma, bez bojājumiem, 

sveramas 0,5-1,0 kg 

kg 0.5 

6.17. Pētersīļi Svaigi, bez lieka mitruma, bez bojājumiem, 

sverami 0,5-1,0 kg 

kg 0.5 

6.18. Ķīnas 

kāposti 

 Svaigi, bez bojājumiem, sverami 0,5-3,0 kg kg 10 

6.daļas piegādes biežums- 1 reizi nedēļā. 

 
*Minimālās vizuālās kvalitātes prasības augļiem un dārzeņiem 
 

produktam ir jābūt nebojātam (nedrīkst trūkt produkta daļas (parasti augļa kātiņš), un tas nedrīkst būt mehāniski 

bojāts; 
produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam).  

Tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri bojāts, ka vairs neder patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām 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; 

produktam 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 pārkraušanos; nokļūt 

paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā.  

 
 

 

7.daļa. BAKALEJAS PRECES 

 

Nr.p.

k. 
Produkts Tehniskās prasības specifikācijai Mērvienība 

Daudzums vīdēj. 

apjom 1 mēnesī 

7.1. Eļļa augu  Pārtikas, 1,0 l pudelēs*, universāla L 35 

7.2. Cukurs Baltais fasēts pakās  50 kg maisos* kg 120 

7.3. Milti Kviešu, A/L, 1,0 – 2,0 kg pakās* kg 70 

7.4. Griķi Pārtikas, fasēti 1,0 kg pakās kg 12 

7.5. Manna A/L, 1,0 kg vakuuma iepakojums* kg 18 

7.6. Auzu pārslas A/L, 0,5 kg vakuuma iepakojums* kg 10 

7.7. Grūbas A/L, 1,0 kg vakuuma iepakojums* kg 10 

7.8. Miežu putraimi A/L, 1,0 kg vakuuma iepakojumā* kg 10 

7.9. Rīsi 

 

A/L, 1,0 kg vakuuma iepakojumā* kg 40 
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7.10. Makaroni A/L, fasēti maisos 1.0 – 5,0 kg* kg 40 

7.11. Kukurūzas 

putraimi 

A/L, 1,0 kg vakuuma iepakojumā* kg 10 

7.12. Prosa A/L, 1,0 kg vakuuma iepakojumā* kg 10 

7.13. Zirņi šķeltie Kaltēti, sausie, 1,0 kg iepakojumā* kg 18 

7.14. Pupiņas Kaltētas, sausas, 1,0 kg iepakojumā* kg 10 

7.15. Tēja melnā 100%, 100 g paciņās gab. 30 

7.16. Kakao Pulveris vai granulas, 0,2 kg 
iepakojumā* 

paciņas 4 

7.17. Kafijas dzēriens Pulveris, 0,3 kg iepakojumā* paciņas 10 

7.18. Žāvētas 
aprikozes 

ar/bez kauliņa, 0,5-1,0 kg fasējumā*, kg 8 

7.19. Rozīnes  0,5-1,0 kg kg fasējumā*, bez kauliņa kg 8 

7.20. Žāvētas plūmes 0,5-1,0 kg fasējumā* kg 10 

7.21. Augļu, ogu 

džemi  

Spaiņos, 1,0 l l 5 

7.22. Sīrups ar garšu  0,500-1,00 l l 10 

7.23. Majonēze 40% Fasējums spainīši 1,0 kg* kg 20 

7.24. Sāls 1,0 kg,  kg 20 

7.25. Dzeramā soda 1 kg paciņā* gab. 2 

7.26. Kartupeļu ciete 0,4 kg iepakojums* paciņas 5 

7.27. Raugs 0,1 kg paciņā* kg 1 

7.28. Kanēlis  0,01 – 1,015 gr iepakojumā* gab. 10 

7.29. Citronskābe 0,10 – 0,5 gr  iepakojumā* gab. 15 

7.30. Vanilīna cukurs 0,010 – 0,015 kg iepakojumā* gab. 10 

7.31. Konfektes Šokolādes, karameles, dažāda 

pildījuma, ietītas, kastēs 2,0 kg – 

5,0kg* 

kg 10 

7.32. Lauru lapas Pārtikas, 0,02 -0,04  
kg iepakojumā* 

paciņas 10 

7.33. Garšvielu 

maisījums 

Kuru sastāvā ir sāls, burkāni, 

pastinaks, sīpolu, selerijas, pētersīļu 

lapas u.c. komponenti* 

paciņas 20 

7.44. Melnie pipari 0,015 kg iepakojumā* paciņas 15 

7.45. Bietes 
konservētas 

0,5 - 1,0 l stikla burkās* gab. 40 

7.46. Skābenes 
konservēta 

0,5 -1,0 l stikla burkās* gab. 18 
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7.47. Gurķi konservēti Marinēti , 3,0 l stikla burkās* gab. 25 

7.48. Zaļie zirnīši Konservēti , 0,4-0,8 l stikla burkās* gab. 18 

7.49. Kukurūza 
konservēta 

0,4 kg iepakojumā* gab. 12 

7.50 Tomātu mērce Saldā, 0,530 kg iepakojums* gab. 40 

7.51. Ķīselis Sausais maisījums ar augļu/ogu garšu 
0,2 kg paciņas 

paciņas 10 

7.52. Zivju konservi 0,240 kg kārbiņās, eļļā/tomātu mērcē gab. 50 

7.53. Margarīns Cepamais, svaigs,  

nesatur daļēji  
hidrogenētus augu taukus 0.400 – 5.0  

kg fasējums 

kg 80 

7.54. Sinepes 

mārrutki 

180gr-300gr fasējums Gab. 5 

7.55. Ābolu-zemeņu 

Ķiršu sulas 

3 l stikla burkā L 20 

7.66. Rīvmaize 1,0 kg polietelēna iepakojumā kg 2 

 

7.daļas piegādes biežums- 1 reizi nedēļā. 
 

 

8.daļa. ZIVJU IZSTRĀDĀJUMI UN SALDĒTA PRODUKCIJA 

 

Nr.p.

k. 
Produkts 

Tehniskās prasības 

specifikācijai 
Mērvienība 

Daudzu

ms vīdēj. 

apjom 1 

mēnesī 

Piegādes 

biežums 

8.1. Siļkes Mazsālītas, filejas eļļā, sveramas 

spainī 2.0-3.0 kg* 

kg 20  

8.2. Saldētas zivis Svaigi saldētas zivju filejas, 

kastēs 5 kg, vakuuma 

iepakojumā* 

kg 30  

8.3. Zivju pirkstiņi Saldēti, 6,0 kg kastēs vakuuma 
iepakojumā* 

kg 10  

8.4. Krabju nūjiņas Saldētas, 0,400 gr polietilēna 

iepakojumā, vai paciņās* 

gr 4  

8.5. Pelmeņi Saldēti, 0,3kg – 5,0kg vakuuma 

iepakojumā* 

kg 30  

 

* Safasēti atbilstoši drošības un higiēnas prasībām 
 

8.daļas piegādes biežums- 1 reizi nedēļā. 
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Pielikums Nr.3  

Atklāta konkursa „ Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i 

„Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2013/01 

 
(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas) 

 

 TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
Atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada domes p/i „Sociālās aprūpes 

centram  „Aglona”  

(identifikācijas Nr. AND SAC2012/04) 
2013.gada ____  . __________________ 

 

Mēs , 

 

( pretendenta nosaukums un reģ. Nr. ) 

 

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar pārtikas produktu 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 pārtikas produktu, kas norādīti 

pielikumā Nr. 1, piegādi Aglonas novada SAC “Aglona” 
 

1.daļa. Gaļa un gaļas produkti 

 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

1.1. Cūkgaļa sadalīta, I 
šķ. 

    

1.2. Desa vārīta     

1.3. Cīsiņi, sardeles     

1.4. Pīrādziņu speķis 

žāvēts 

    

1.5. Desa pusžāvēta     

1.6. Cūku galva     

1.7. Cūku kauli     

1.8. C/g kotlešu  
gaļa 

 

    

1.9. Cūku tauki     

1.10.  Cūku aknas     

1.11. Vistas šķiņķīši     

1.12. Rulete pusžāvēta     

1.13. Žāvēta vistas rulete     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 
1. daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 
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2.daļa. Piens un piena produkti 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

2.1. Piens     

2.2. Skābs krējums     

2.3. Kefīrs     

2.4. Biezpiens     

2.5. Siers     

2.6. Sterilezēts piens     

2.7. Biezpiena sieriņi     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 

2. daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

3. daļa. Maizes izstrādājumi 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

3.1. Formas rudzu maize     

3.2. Kviešu baltmaize     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 

3.daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

4.daļa. Konditorejas izstrādājumi  

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

4.1. Cepumi (asorti)     

4.2. Vafeles     

4.3. Prjaniki     

4.4. Bulciņas     

4.5. Kūkas     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   
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PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 

4.daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

5.daļa Olas 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

5.1. Vistu olas     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 

5.daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

6. daļa. Dārzeņi un augļi 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

6.1. Kartupeļi     

6.2. Burkāni     

6.3. Bietes     

6.4. Kāposti svaigi     

6.5. Tomāti      

6.6. Gurķi     

6.7. Paprika     

6.8. Zaļie lociņi     

6.9. Sīpoli     

6.10. Ķiploki     

6.11. 

 

Banāni     

6.12. Citrusaugļi     

6.13. Āboli     

6.14. Bumbieri     

6.15 Kāposti skābēti     

6.16. Dilles     

6.17. Pētersīļi     

6.18. Ķīnas kāposti     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   
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6 .daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

7. daļa. Bakalejas preces 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

7.1. Eļļa augu      

7.2. Cukurs     

7.3. Milti     

7.4. Griķi     

7.5. Manna     

7.6. Auzu pārslas     

7.7. Grūbas     

7.8. Miežu putraimi     

7.9. Rīsi 
 

    

7.10. Makaroni     

7.11. Kukurūzas putraimi     

7.12. Prosa     

7.13. Zirņi šķeltie     

7.14. Pupiņas     

7.15. Tēja melnā     

7.16. Kakao     

7.17. Kafijas dzēriens     

7.18. Žāvētas aprikozes     

7.19. Rozīnes      

7.20. Žāvētas plūmes     

7.21. Augļu, ogu džemi      

7.22. Sīrups ar garšu     

7.23. Majonēze 40%     

7.24. Sāls     

7.25. Dzeramā soda     

7.26. Kartupeļu ciete     

7.27. Raugs     

7.28. Kanēlis      

7.29. Citronskābe     

7.30. Vanilīna cukurs     

7.31. Konfektes     

7.32. Lauru lapas     

7.33. Garšvielu maisījums     

7.44. Melnie pipari     

7.45. Bietes konservētas     

7.46. Skābenes konservēta     

7.47. Gurķi konservēti     

7.48. Zaļie zirnīši     

7.49. Kukurūza 

konservēta 

    

7.50 Tomātu mērce     

7.51. Ķīselis     

7.52. Zivju konservi     

7.53. Margarīns     

7.54. Sinepes 
mārrutki 
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7.55. Ābolu-zemeņu 

Ķiršu sulas 

    

7.56 Rīvmaize     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 

7.daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

 

8.daļa. Zivju izstrādājumi un saldēta produkcija 

Nr.p.

k. 
Produkts Produkta apraksts Mērvienība 

Vienības 

cena 

LVL, bez 

PVN 

Kopēja 

summa 

LVL 

mēneša 

apjomam  

bez PVN 

8.1. Siļķes     

8.2. Saldētas zivis     

8.3. Zivju pirkstiņi     

8.4. Krabju nūjiņas     

8.5. Pelmeņi     

Iepirkuma daļas kopējā summa bez PVN (LVL)   

PVN 21% (LVL)   

Summa ar PVN (LVL)   

 

8.daļas līguma summa  LVL 12  kalendārajiem darbības mēnešiem bez __________________ (bez PVN) 

Preces cenā jāiekļauj arī piegādes izmaksas. 

Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.  

Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Pilns vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts, datums  

z.v. 
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Pielikums Nr.4  

Atklāta konkursa „ Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i 
„Sociālās aprūpes centram „Aglona”” 

Identifikācijas numurs AND SAC/2013/04 

 

Līguma projekts 

 

LĪGUMS NR.  

par pārtikas produktu piegādi 

 

Aglonas pagasta, „Saleniekos”                                          2013. gada __.______________ 

 

Aglonas novada domes p/i 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 saukts „Piegādātājs”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā 

iepirkuma „Pārtikas preču piegāde Aglonas novada domes p/i „Sociālās aprūpes centram „Aglona”””, 

(identifikācijas Nr. AND SAC / 2013/01), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma 

________.daļu un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā par attiecīgo iepirkuma daļu, noslēdz 

šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.Pasūtītājs pērk un pieņem, bet Piegādātājs pārdod un piegādā  pārtikas produktus, turpmāk tekstā  – 

Prece, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko  un finanšu spiedāvājumu (Līguma 1.pielikums),turpmāk tekstā  

– Piedāvājums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

1.2. Katru konkrēto Preces piegādi apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem Piegādātāja sastādīta un 

Pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins, kurā norādīts Preces nosaukums, daudzums un cena 

atbilstoši Piedāvājumā norādītajai Preces vienības cenai. 

1.3. Puses vienojas, ka Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītais Preces apjoms ir  

maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un, ņemot vērā objektīvus apstākļus, Pasūtītājs var 

iegādāties Preci atbilstoši reālajai nepieciešamībai par nepilnu apjomu.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Cena par Preces vienu vienību ir norādīta Piedāvājumā (Līguma 2.pielikums). Šajā cenā ir iekļauta 

Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, transporta un iekraušanas – izkraušanas izmaksas, visi valsts un 

pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi. 

2.2. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda: par ____ daļu (daļas nosaukums) LVL 

______(summa vārdiem);  

2.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci 20 (divdesmit) dienu laikā no konkrētās Preces partijas 

piegādes dienas pēc Piegādātāja iesniegta un Pasūtītāja akceptēta preču pavadzīmes – rēķina 

saņemšanas. 

2.4. Pasūtītājs samaksā par piegādāto Preci, veicot pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz 

šajā Līgumā norādīto Piegādātāja bankas kontu.  

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad  Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina 

attiecīga bankas iestādes atzīme uz maksājuma uzdevuma. 

2.6. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme tiek piemērota atbilstoši pastāvošajai likumdošanai. 

2.7. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces piegādi, kas neatbilst Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajai 

kvalitātei. 

2.8. Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt Līguma summu, kas noteikta Līguma 

2.2.punktā. 
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2.9. Par Preces vienību cenu izmaiņām, ja tās maina Preces ražotājs, sakarā ar inflāciju valstī un citiem 

objektīviem, no ražotāja neatkarīgiem apstākļiem, Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju 14 

(četrpadsmit) dienas iepriekš. Piegādātājs nedrīkst izmainīt jau pasūtīto Preču cenas. 

2.10. Puses vienojas, ka Preču cenas var tikt pārskatītas vienu reizi pusgadā, izmainot vienības cenu ne 

vairāk kā par 10% (desmit procentiem) no Piedāvājumā norādītās cenas. Par pamatu cenu izmaiņai var 

būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi pamatoti apstākļi, kas Piegādātājam jāapliecina ar 

kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu  – Latvijas Republikas Centrālās Statistikas pārvaldes  

informāciju par attiecīgās preču grupas vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām salīdzinājumā ar 

iepriekšējo attiecīgo periodu. Pusēm savstarpēji vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums jānoformē 

rakstiski, vienošanos pievienojot Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

2.11.Līguma ietvaros, saskaņā ar pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj Piedāvājumā 

norādītās preces tikai tad, ja tās pēc veida iekļaujas preču grupā, pēc būtības ir aizstājamas un to 

vienības cena ir zemāka par tās Preces cenu, kuru piegādātā Prece aizstāj, bet kvalitāte ir ekvivalenta ar 

aizstājamās Preces kvalitāti. Pušu pārstāvji iepriekš rakstveidā vienojas par šādu aizstājošu Preču 

piegādi un cenām.  

 

3. PUŠU SAISTĪBAS 

3.1. Piegādātāja saistības. 

3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi; 

3.1.2. Piegādātājs nodrošina Preces atbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un marķēšanas prasībām, 

tirdzniecības standartiem un vispāratzītām kvalitātes prasībām. 

3.1.3. Piegādātājs nodrošina Preces piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu kvalifikāciju. 

3.1.4. Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotajā laikā un Pasūtītāja 

norādītajā vietā. 

3.1.5 Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās ražotāja iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces 

drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot. 

3.1.6. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks veikta Preces piegāde, atbilstību pārtikas 

apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

3.1.7. Gadījumā, ja tiek piegādāta nekvalitatīva Prece, Piegādātājs uz sava rēķina apmaina Preci pret 

jaunu, kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā. 

3.2. Pasūtītāja saistības. 

3.2.1.Pasūtītājs apņemas pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veikt samaksu par to 

Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

3.2.2.Pasūtītājs nodrošina Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei noteiktajā vietā, kā arī 

savlaicīgu piegādātās Preces pieņemšanu. 

3.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā  

neatbilst Līguma noteikumiem. 

 

4. PRECES PASŪTĪŠANAS,  PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Piegādātājs piegādā Preci ar savu transportu Pasūtītāja iestādē darba dienās, pasūtītāja norādītajā 

adresē. Preces saņemšanu apliecina Pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins. 

4.2. Pasūtītāja pārstāvis mutiski pa tālruni vai rakstiski (pa faksu vai e-pastu) pasūta Preci noteiktajā 

apjomā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Piedāvājumu, norādot Preču nosaukumu un daudzumu.  

4.3. Piegādātājs piegādā Līguma 4.2.punktā minēto Preci Pasūtītāja noteiktajā laikā. 

4.4. Katras Preces partijas piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izrakstītu 

preču pavadzīmi  – rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces 

atbilstība pasūtījumam, Preces cenas atbilstība Piedāvājumā noteiktajām cenām un preču pavadzīmei  

– rēķinam, un jāizdara atzīme par Preces pieņemšanu uz preču pavadzīmes – rēķina. 

4.6. Prece skaitās nodota no brīža, kad Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam un Pušu pilnvarotie 

pārstāvji paraksta preču pavadzīmi  – rēķinu, kurā precīzi norādīts piegādātās Preces nosaukums, 

daudzums un cena. 
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4.7. Piegādātājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz 

preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.8. Prece tiek piegādāta Piegādātājam piederošajā tarā. Papildu samaksa par taras lietošanu netiek 

pieprasīta. Pasūtītājs atgriež Piegādātājam taru 10 (desmit) darba dienu laikā. Taras uzskaite tiek 

veikta, izdarot nepieciešamās atzīmes  preču pavadzīmē – rēķinā. 

4.9. Ja Piegādātājs nav piegādājis Preci noteiktajā termiņā vai Pasūtītāja pieprasītajā daudzumā, vai 

piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām Preci, vai arī Preces 

vienību cenas neatbilst Piedāvājumā norādītajām vienību cenām, Pasūtītājs atzīmes veidā fiksē to 

preču pavadzīmē – rēķinā, vai 2 (divu) darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas 

brīža nosūta Piegādātājam rakstisku pretenziju. Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc 

pretenzijas saņemšanas par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā minētos trūkumus. 

 

5. PRECES KVALITĀTE 

 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā norādītajiem 

parametriem, kā arī citiem Līguma noteikumiem.  

5.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām un obligātām 

nekaitīguma prasībām. 

5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām, iepakojums nodrošina preču saglabāšanos, tās transportējot un pēc tam glabājot. 

5.4. Piegādātājs piegādā Preces, kurām derīguma termiņš piegādes brīdī ir ne mazāks kā 75% 

(septiņdesmit pieci procenti) no ražotāja noteiktā kopējā Preces derīguma termiņa. Pārtikas produktu, 

kuri ātri bojājas, derīguma termiņš nevar būt mazāks par 3 (trim) dienām, skaitot no to piegādes 

dienas.  

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās 

darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. 

6.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādāto pārtikas produktu atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktām drošības un higiēnas prasībām, tajā skaitā, Pārtikas aprites 

uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam, Ministru kabineta 2004.gada 

23.novembra noteikumu Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi” 

6.4. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Piegādātājam var piemērot līgumsodu 0,5% (nulle komats 

pieci procenti) apmērā no nesavlaicīgi piegādāto Preču summas par katru nokavēto dienu.  

6.5. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām 

saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos ir vainojams. 

6.6. Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tam var piemērot līgumsodu 0,5% 

(nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.  

6.7. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības 

pienākuma.  

6.8. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līguma saistības, vai gadījumā, kad Līgums 

tiek izbeigts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājam piemēro līgumsodu 20% (divdesmit procentu) 

apmērā no kopējās Līguma summas. 

 

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai 

ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 
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darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 

būtiski ierobeţo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tās ieskata ir 

iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu, to raksturojumu un 

paredzamo ilgumu. 

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot Latvijas 

Republikas Civillikuma prasības.  

8.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to parakstīšanas 

kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

8.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

8.4. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādi un nav to piegādājis ilgāk kā par vienu darba dienu, vai 

piegādātā Prece atkārtoti neatbilst Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs sastāda aktu un ir tiesīgs 

vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam un norādot Līguma izbeigšanas 

datumu. Šajā gadījumā Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas 

atlīdzina Pasūtītājam tā tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 20% 

(divdesmit procentu) apmērā no attiecīgajā preču pavadzīmē  – rēķinā norādītās Preces vērtības, par 

kuras neatbilstību sastādīts akts. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par atbilstošās Preces piegādi.  

8.5. Gadījumā, ja  Pasūtītājs nokavē Preces samaksas termiņu par  30 (trīsdesmit) dienām, 

Piegādātājam ir tiesības  ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis  

Pasūtītājs, brīdināt  Pasūtītāju  par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. Ja  Pasūtītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Piegādātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.  

8.6. Gadījumā, ja Puses izbeidz šo Līgumu pirms tā saistību izpildes, tiek sastādīts akts, kurā tiek 

norādītas Līguma izbeigšanas brīdī piegādātās un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtās Preces. 

Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju par pieņemtajām Precēm, saskaņā ar šo aktu, atbilstoši 

noteiktajai cenai.  Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzības summu. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

9.1. Jebkurus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēji vienojoties, veicot 

sarunas vai sarakstoties. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1 Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2014.gada__._________, vai līdz 

brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai panākušas vienošanos par Līguma 

pirmstermiņa pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to izbeidz 

vienpusēji.  

10.2. Gadījumos, kas nav paredzēti  Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un  jābūt 

nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja Puse to atzīst, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek 

uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas 

vēstules saņemšanas dienā. 

10.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne 

vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī Līguma punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo 

informāciju par otru Pusi. 
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10.5. Šis Līgums ir saistošs  Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un saistības. 

10.6. Līgumam pievienots (viens) pielikums, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļa: 

1.pielikums – Pasūtītāja Tehniskā  un finanšu spiedāvājuma kopija; 

10.7. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja 

 

11. PUŠU  paraksti un rekvizīti: 

 

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. 

 

 


