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1. Vispārīgā informācija 
 

1.1. Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Daugavpils novada Vaboles pagasta pārvaldes 

vajadzībām”.  

        CPV kods: 03413000-8. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv.2017/6 

 

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde 

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads,  

LV-5477 

Reģistrācijas kods: 90000030945 

Tālruņa numurs: 65475781 

Faksa numurs: 65460880 

E-pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv 

Kontaktpersonas 
Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos – Vaboles 

pagasta pārvaldes komunālā dienesta vadītājs - Jānis Pudāns 

(mob.tel. 26358807) 

 

1.3. Iepirkuma metode 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu un šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

 

1.4. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

1.4.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un 13:00-

17:00, Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldē, „Saieta nams”, 

Vabolē, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā līdz 1.6.1.apakšpunktā minētā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.4.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas 

lapā www.vabolespag.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

1.4.3. Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas 

lapā www.vabolespag.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

1.4.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

1.5.  Informācijas sniegšana 

1.5.1. Visi jautājumi par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi adresējami laikus 

norādītajā e-pasta adresē parvalde@vabolespag.lv bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.5.2. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju Vaboles pagasta mājas lapā www.vabolespag.lv, kurā 

ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

1.5.3. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

 

 

 

http://www.vabolespag.lv/
http://www.vabolespag.lv/
mailto:parvalde@vabolespag.lv
http://www.vabolespag.lv/
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1.6.  Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi Vaboles pagasta pārvaldē pie lietvedības 

pārzines vai nosūtīti pa pastu uz adresi „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads LV-5477 līdz 2017.gada 29.augusta plkst.14.00. Pasta sūtījumam 

jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. 

1.6.2. Visi piedāvājumi, kas Vaboles pagasta pārvaldē saņemti pēc 1.6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

1.6.4. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam saistošs līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no Nolikuma 1.6.1.punktā 

noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

 

1.7.  Piedāvājuma noformēšana 

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi  

„Piedāvājums Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes 

iepirkumam 

„Malkas piegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

(identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/6) 

Neatvērt līdz 2017.gada 29.augusta plkst. 14:00 

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

 

1.7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

1.7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez 

labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu 

satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures 

cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts 

cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko 

ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata 

nosaukums. 

1.7.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem „KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju 

pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju 

autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu 

apliecina paraksttiesīga persona. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

2.1. Iepirkuma priekšmets: „Malkas piegāde Daugavpils novada Vaboles pagasta pārvaldes 

vajadzībām” (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/6). 

2.2. CPV kods 03413000-8 (kurināmā koksne). 

 

3.Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 
3.1.Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām spējam. 

3.1.1 Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu  

likuma 9. panta 8. daļā  minētie apstākļi. 

3.1.2 Juridiskai personai ir jābūt reģistrētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

3.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

3.2.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Jāiesniedz apliecināta dokumenta 

kopija. 
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3.2.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums”.  

3.2.3. Visi dokumenti jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai personai vai viņa pilnvarotai 

personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras kopija.  

3.2.4. Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir pietiekami tehnikas un 

finanšu resursi, kas nepieciešami iepirkuma priekšmeta izpildei atbilstošā kvalitātē un 

termiņā. 

 

4. Piedāvājuma cena 
 

4.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR (euro) bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 

PVN.  

4.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļi, nodevas, piedāvātās atlaides un citas 

izmaksas. 

4.3. Piedāvājumā cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

4.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana  
5.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus, veic pretendentu atlasi un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, ievēro jot 

Publisko iepirkumu likuma 41.panta prasības. 

5.2. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam. 

Piedāvājumu salīdzināšanas un izvērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena.  

5.3. Iepirkumu komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem PIL 9.panta astotajā daļā noteiktajiem 

gadījumiem: 

5.3.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts (PIL 9.panta astotās daļas 

1.punkts); 

5.3.2.ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku 

datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punkts); 

5.3.3.iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkumu 

komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas 

izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst 

šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem (PIL 9.panta astotās daļas 

3.punkts); 

5.3.4.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 5.3.1., 5.3.2. un 5.3.3.apakšpunkta (PIL 

9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta) nosacījumi. 

5.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 5.3.1., 5.3.2. vai 

5.3.4.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā) minēto apstākļu dēļ, iepirkumu 

komisija: 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=287760#p41
https://m.likumi.lv/doc.php?id=287760#p25
https://m.likumi.lv/doc.php?id=287760#p1
https://m.likumi.lv/doc.php?id=287760#p2
https://m.likumi.lv/doc.php?id=287760#p3
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5.4.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās 

daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 

sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

5.4.1.1.par nolikuma 5.3.1.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1.punktā minētajiem 

faktiem – no Uzņēmumu reģistra; 

5.4.1.2.par nolikuma 5.3.2.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā minētajiem 

faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija 

attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir 

tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētās 

personas piekrišanu; 

5.4.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās 

daļas 4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto 

personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 

iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.5. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 5.4.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu 

komisija: 

5.5.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās 

daļas 4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

5.5.2.informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto 

informāciju tam vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 

termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –, līdz 

kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā 

apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.6. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai 

nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 5.5.2.apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz: 

5.6.1.attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka 

attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu; 

5.6.2.pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu; 

5.6.3.līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, – kopiju no Valsts ieņēmumu 

dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu 

samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu 

dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu 

parādu neesību. 

5.7. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, 

ka uz to neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem 
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dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā 

noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā 

minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam 

notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 

dzīvesvietas) valstī. 

5.8. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, 

papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu 

piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot 

vērā PIL 14.panta otrās daļas noteikumus.  

5.9. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav 

iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. 

Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez 

rezultāta, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu 

bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota 

paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu 

elektronisku piekļuvi šim lēmumam. 

5.10. Iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus 

pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem nolikuma 

5.8.punktā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī pasūtītāja 

pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi nolikuma 5.8.punktā minētajam 

lēmumam. 

  

 

6. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 
 

6.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma nolikumam, pretendenta 

piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam. 

6.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma 

noslēgšanas dienas.  

6.3.  Apmaksas nosacījumi – apmaksa tiks veikta divu mēnešu laikā pēc malkas saņemšanas un 

pavadzīmes parakstīšanas pārskaitījuma veidā uz pretendenta norēķinu kontu – saskaņā ar 

piegādes termiņiem. 

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

 

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 
 

7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības: 

7.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto 

informāciju, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma vērtēšanai; 

7.1.2. labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 

7.1.3. pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, vai piedāvājumu atbilstības pārbaudei un 

izvērtēšanai; 

7.1.4. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākums: 

7.2.1. nodrošināt iepirkuma norises dokumentēšanu; 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=287760#p14
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7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

7.2.3. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai 

pieņemot lēmumu par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu; 

7.2.4. nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī 

nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos 

ietvertajai informācijai.  

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 
8.1. Pretendentiem ir tiesības: 

8.1.1. apvienoties grupā un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu; 

8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

8.1.3. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju; 

8.1.4. ja iepirkumu komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai 

no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no 

citiem avotiem – iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad 

iepirkumu komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai; 

8.1.5. pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pretendentiem ir pienākums: 

8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām; 

8.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

8.2.3. iesniegt iepirkumu komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu 

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai; 

8.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

9. Nolikuma pielikumi 
9.1. Iepirkuma nolikumam ir 3 (trīs) pielikumi – nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:  

9.1.1.nolikuma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”; 

9.1.2.nolikuma 2.pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” (forma); 

9.1.3.nolikuma 3.pielikums “Līgums” (projekts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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1.pielikums 

iepirkuma procedūrai 

ar ID Nr. Vaboles pag.pārv.2017/6 

nolikumam 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam „Malkas piegāde Daugavpils novada Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”  

ID Nr. Vaboles pag.pārv.2017/6 

 

1. Jāveic kurināmās malkas piegāde, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. 

2. Malkas garums 3 m, nesatrupējusi, bez trupējuma, bez fiziskiem piejaukumiem (melnzeme, 

metāla gabali, u.tml.). 

3. Jaukta tipa malka (lapu, skuju koku). 

4. Koksnes kubatūras aprēķināšanas koeficients – 0,60. 

5. Veicot darbus, jāievēro Latvijas Republikas attiecīgi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

6. Malkas piegādes grafiks un izkraušanas vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 

7. Piegādi veic Piegādātājs ar savu transportu, piegādes izmaksas iekļaujot piedāvājuma preces 

cenā. 

8. Malku nokrauj grēdās pasūtītāja norādītajā vietā. 

9. Piedāvājuma izmaksu tāmē jāietver visi izdevumi, nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši 

izpildītājam (darba algas, materiālu, iekārtu, transporta, sociālā nodokļa, PVN, u.c.). 

10. Apmaksa par piegādāto malku notiek saskaņā ar malkas nodošanas – pieņemšanas aktu pēc 

piegādātāja piestādīta rēķina 60 (sešdesmit) dienu laikā. 

11. Pasūtītājs patur sev tiesības samazināt vai palielināt darbu apjomus pēc piedāvājumu 

izskatīšanas, piešķirtā finansējuma ietvaros. 

 

Nr. 

p.k. 
Piegādes vieta 

Garums 

m 

Diametrs 

cm 

Apjoms 

m3 

Malka 

(apaļkoksne) 

1. 

„Centrālā katlu māja”, Vabole, 

Vaboles pag., Daugavpils 

novads 

3 10-60 690 
lapu un 

skuju koku 

Kopā: 690 
 

 

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

 

 



 

 

9 

2.pielikums 

iepirkuma procedūrai 

ar ID Nr. Vaboles pag.pārv.2017/6 

nolikumam 

 

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

„Malkas piegāde Daugavpils novada Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”  

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv.2017/6 

 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta 

nosaukums 

Rekvizīti 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1.Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Malkas piegāde Daugavpils novada Vaboles 

pagasta pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv.2017/6) nolikumu un 

piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt kurināmās malkas piegādi. Mēs piedāvājam 

veikt kurināmās malkas piegādi, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, 

bez ierobežojumiem. 

3.2.Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar malkas piegādi, kuru 

iespējams neesam paredzējuši iesniedzot šo piedāvājumu, līdz ar to mūsu finanšu 

piedāvājums ir:  

Nr.

p.k. Piegādes vieta 
Apjoms, 

m3 

Cena m3 

bez PVN, 

EUR 

Summa 

bez PVN, 

EUR 

1. „Centrālā katlu māja”, Vabole, Vaboles pag., 

Daugavpils novads 

690   

Summa bez PVN  

PVN 21%  

Summa ar PVN  

3.3.  Šis piedāvājums ir derīgs 90 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Mēs apliecinām, ka: 

3.4.1.  nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt nolikumā noteiktās 

prasības; 

3.4.2.  visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir 

patiesas; 

3.4.3.  esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un Tehnisko specifikāciju un mūsu 

piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu 

izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas; 

3.4.4.  nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma 

procedūras ietvaros. 

3.5.Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies pilnībā nodrošināt iepirkuma priekšmetu 

saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. 

____________________            ________________________    _____________ 

Ieņemamais amats                                   Vārds, uzvārds, paraksts               Datums 

Z.v. 
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3.pielikums 

iepirkuma procedūrai 

ar ID Nr. Vaboles pag.pārv.2017/6 

nolikumam 

 

 

LĪGUMS 
Vaboles pagasts Daugavpils novads 

 

2017. gada ___. ______________ 

 

Daugavpils novada Vaboles pagasta pārvalde, reģ.. Nr.90000030945, Vaboles pagasta pārvaldes 

vadītājas Ainas Pabērzas personā, kura darbojas pamatojoties NOLIKUMU, turpmāk saukts 

“Pasūtītājs” no vienas puses un __________________________________________,  

personā, kura rīkojas saskaņā ar ___________________________________________________, 

turpmāk saukts “Piegādātājs” no otras puses, abi kopā tekstā saukti „Puses”, bez viltus, maldiem un 

spaidiem, vadoties no LR likumdošanas noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets: 

1.1. “Pasūtītājs” pērk un “Piegādātājs” pārdod 690 m3 kurināmo malku (turpmāk tekstā – malka). 

Malkas cena ________ euro par vienu kubikmetru, ieskaitot transporta izmaksas. Cenā nav iekļauts 

pievienotās vērtības nodoklis.  

1.2. Malkas krāvuma koeficients 0,60. 

1.3. Piegādājamās malkas garums 3 m; ne tievāks par 10 cm. 

1.4. “Pasūtītājs” novērtē piegādātās malkas kvalitāti un atbilstību pirms pavadzīmes - rēķina 

saņemšanas. Ja preces kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs, pasūtītājam ir tiesības 

atteikties no kravas, kā arī izsaukt Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai. 

1.5. Piegādes laiks: „Pasūtītāja” darba dienās no 8.00-17.00, konkrētās piegādes saskaņojot pušu 

pārstāvjiem. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība: 

2.1. “Pasūtītājs” apņemas apmaksāt “Piegādātājam” par malku piestādītos rēķinus 60 (sešdesmit) 

dienu laikā pēc malkas saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas pārskaitījuma veidā uz 

“Piegādātāja” norēķinu kontu - saskaņā ar piegādes termiņiem. 

2.2. Kopējā līguma summa ______ euro, bez PVN, 21% PVN _______ euro, kopā ______ euro. 

2.3. Par līgumsaistību neizpildi „Piegādātājam” var aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no 

līguma summas par katru nokavēto dienu. 

 

3. Pasūtīšana un piegāde: 

3.1. Malkas piegādes termiņu un apjomu iepriekš saskaņo ar pasūtītāju. Malka jāpiegādā 5 dienu 

laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. 

3.2. ”Piegādātājs” piegādā malku šādā piegādes vietā - „Centrālā katlu māja”, Vabole, Vaboles 

pag., Daugavpils novads. 

 

4. Līguma darbības termiņi: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2018.gada ___. _____________. 

4.2. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz divām lappusēm, divos eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie “Pasūtītāja”, bet otrs pie “Piegādātāja”. 

 

5. Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana: 

5.1. Līgumu var grozīt, pusēm vienojoties. 

5.2. Visi līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un jāpievieno 

līgumam, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
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5.3. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. 

Šādā veidā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā 

kārtībā. 

 

6. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti: 

 

 

“Pasūtītājs”                                                                              “Piegādātājs”  

 

Vaboles pagasta pārvalde 

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts,  

Daugavpils novads, LV-5477  

Reģ.Nr. 90000030945 

Norēķinu konts: LV72TREL9812142001000 

Valsts Kase 

Kods: TRELLV22 

 

Vaboles pagasta pārvaldes  vadītāja 

 

 

__________________________ (A.Pabērza)                   ___________________ (______________) 

 

Z. v.                                                                                         Z. v. 
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