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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma metode un iepirkuma mērķis. 
1.1.1. Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolai 2018/2019. mācību 

gadā” tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā. 

1.1.2. Iepirkuma mērķis ir iepirkuma līguma (līgumu) noslēgšana, izvēloties visizdevīgāko 

piedāvājumu pārtikas produktu piegādei, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un 

tehniskajām specifikācijām, nodrošinot iepirkuma atklātumu, piegādātāju brīvu 

konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, finanšu līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. 

1.1.3. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs (uzvarētāji) un noslēgts iepirkuma 

līgums (līgumi) pārtikas produktu piegādei. 

1.1.4. Iepirkumā var piedalīties personas vai personu grupas (turpmāk – pretendenti), 

neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kuru kvalifikācija atbilst iepirkuma 

nolikumā izvirzītajām prasībām. 

1.2. Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolai 2018/2019. mācību 

gadā; CPV kods: 15000000-8, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām 

(2.pielikums).Iepirkuma priekšmets sadalīts 20 (divdesmit) daļās: 

1. daļa. Piens; 

2. daļa. Piena produkti; 

3. daļa. Svaiga gaļa; 

4. daļa. Gaļas izstrādājumi; 

5. daļa. Saldēti gaļas produkti; 

6. daļa. Zivis, zivju izstrādājumi; 

7. daļa. Graudaugu produkti; 

8. daļa. Maize; 

9. daļa. Miltu izstrādājumi; 

10. daļa. Kartupeļi; 

11. daļa. Lauka dārzeņi; 

12. daļa. Dārzeņi; 

13. daļa Āboli; 

14. daļa. Augļi; 

15. daļa. Konservēti dārzeņi; 

16. daļa. Ievārījums; 

17. daļa. Olas; 

18. daļa. Cukurs; 

19. daļa. Ēdienu piedevas, garšvielas un citi produkti; 

20. daļa. Eļļa. 

1.3. Iesniedzamo piedāvājumu apjoms. 
1.3.1. Piedāvājums iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. 

1.3.2. Nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.4. Piegādes vieta „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils novads. 

 
1.5. Līguma izpildes termiņš – no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam. 

1.6. Pasūtītājs. 

Pasūtītāja nosaukums  Vaboles pagasta pārvalde 

Juridiskā adrese  „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV- 5477 

Reģistrācijas numurs  90000030945 
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Kontaktpersona  Elita Skrupska (skolas direktore), 

Veneranda Veļika (pavāre) 

Tālruņa numurs 65475816, 26498328 

65475811, 29176269 

Faksa numurs 65460880 

E-pasta adrese  parvalde@vabolespag.lv 

1.7.Nolikuma saņemšanas vieta. 

1.7.1. Internetā: Vaboles pagasta pārvaldes mājaslapā, iepirkumu tiešsaistē: 

http://vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/  

1.7.2. Klātienē uz vietas: Vaboles pagasta pārvaldē, darba dienās, iepriekš informējot 

kontaktpersonu.  

 

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, vieta un atvēršanas sanāksme. 

1.8.1.Iesniegšanas termiņš – līdz 2018.gad 13.augustam plkst.14:00.  

1.8.2.Iesniegšanas vieta: Vaboles pagasta pārvalde, „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5477. 

1.8.3.Piedāvājums, kurš tiks iesniegts pēc nolikuma 1.8.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, 

netiks pieņemts un tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam. 

1.8.4.Pretendents ir tiesīgs grozīt un apmainīt savu piedāvājumu vai atsaukt to līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par 

piedāvājuma grozīšanu un apmainīšanu vai tā atsaukšanu ir jābūt ievietotām slēgtā 

iepakojumā un apzīmētam ar norādi „GROZĪTS” vai „ATSAUKUMS”.  

1.8.5.Pretendentiem piedāvājumi jānogādā piedāvājumu iesniegšanas vietā vai jānosūta pa 

pastu. 

 

2. Prasības piedāvājuma noformēšanai 

2.1. Piedāvājuma sastāvs. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību 

iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta 

piedāvājumu: 
2.1.1.Pretendentu atlases dokumenti. Atlases dokumentiem ir jāpievieno pretendenta ar 

paraksta tiesībām apveltītās personas vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikums 

dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).  

2.1.2.Tehniskais un finanšu piedāvājums. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo 

atbilstoši tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 2.pielikums). 

2.2. Piedāvājuma noformēšana. 
2.2.1.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un jāiesniedz vienā eksemplārā. Ja kāds no 

piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir sastādīts svešvalodā, tam jāpievieno 

pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

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

jānorāda persona, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, 

kā arī katras personas atbildības sadalījums, piedāvājumam pievienojot dokumentu, kas 

apliecina personu grupas vai personālsabiedrības dibināšanas faktu. 

2.2.3.Piedāvājuma noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru 

kabineta 28.09.2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumam jābūt parakstītam, ar satura rādītāju.  

2.2.4.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:  

http://vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/
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Vaboles pagasta pārvaldei, 

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 

Piedāvājums iepirkumā 

„Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolas vidusskolai 2018/2019. mācību gadā”, 

identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv.2018/3 

Neatvērt līdz 2018.gada 13.augustam plkst.14:00 

2.2.5.Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kuri ir noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, pasūtītājs atdod to atpakaļ iesniedzējam. 

2.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

3. Nosacījumi pretendentu dalībai iepirkumā 

3.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības. 
3.1.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā paredzētajiem gadījumiem: 

3.1.1.1.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); 

3.1.1.2.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); 

3.1.1.3.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); 

3.1.1.4. 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 5.1.1., 5.1.2. un 

5.1.3.apakšpunkta (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta) nosacījumi (PIL 

9.panta astotās daļas 4.punkts). 

 

3.1.2.Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3.Pretendentam ir izdota Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecība vai Pārtikas 

un veterinārā dienesta atzīšanas apliecība, ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgs 

dokuments. 

3.1.4.Pretendents iepriekšējo triju gadu (2015.-2017. un 2018.) laikā ir piegādājis līdzīgus 

pārtikas produktus (atbilstoši attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kurā pretendents ir 

iesniedzis piedāvājumu, iekļautajiem) par līgumcenu, kas nav mazāka par šajā 

iepirkumā piedāvāto, vismaz 2 (diviem) pasūtītājiem.  

 

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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3.2. Atbilstības kvalifikācijas prasībām pierādīšanai iesniedzami sekojošie dokumenti: 
3.2.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu. Ja 

pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – pieteikumam jāpievieno pilnvara. 

3.2.2.Pārtikas un veterinārā dienesta Reģistrācijas apliecības vai Pārtikas un veterinārā 

dienesta atzīšanas apliecības kopija. Ārvalstu pretendenti iesniedz ārvalstī izdotā 

līdzvērtīga dokumenta kopiju.  

3.2.3.Pretendenta iepriekšējo triju gadu (2015.-2017.g un 2018.g.) laikā veikto piegāžu 

saraksts (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu) atbilstoši nolikuma 3.1.4.apakšpunktā 

izvirzītajām prasībām un vismaz viena pasūtītāja pozitīva atsauksme par pārtikas 

produktu piegādes līguma izpildi par katru pārtikas produktu grupu atbilstoši iepirkuma 

priekšmeta daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums. 

4. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

4.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajām specifikācijām 

(nolikuma 2.pielikums), aizpildot nolikuma 2.pielikumā pretendenta piedāvājumam 

paredzētās sadaļas par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu.  

4.2. Pretendents, aizpildot nolikuma 2.pielikumu, piedāvājumā pie katra produkta pievieno norādi 

par piedāvātā produkta atbilstību: 

4.2.1.bioloģiskās lauksaimniecības shēmai (BLS);  

4.2.2.nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai (NPKS); 

4.2.3.lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām. 

4.3. Ja produkts atbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmai (BLS), nacionālās pārtikas kvalitātes 

shēmai (NPKS) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, 

pretendents piedāvājumam pievieno kontroles institūcijas izsniegtā sertifikāta kopiju par 

pretendenta piedāvātā konkrētā produkta atbilstību nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai vai 

bioloģiskajai lauksaimniecībai, vai kompetentas institūcijas apliecinājumu par produktu 

kvalitātes rādītājiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmai vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas prasībām. 

4.4. Ja pretendents pats nav paaugstinātas kvalitātes prasībām atbilstošu pārtikas produktu ražotājs 

vai audzētājs, jāiesniedz apliecinājums par sadarbību ar ražotāju (audzētāju) pārtikas produktu 

piegādes līguma izpildei, pievienojot ražotāju un audzētāju sarakstu ar norādītu 

kontaktinformāciju. 

4.5. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno: 

4.5.1.Transportlīdzekļu saraksts. Pretendenta transportlīdzekļiem ir jāatbilst prasībām par 

attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas pārtikas produktu pārvadāšanu. 

4.6. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam ir jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām katrā 

iepirkuma priekšmeta daļā, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu. 

4.7. Pretendenta piedāvātajā cenā katrā iepirkuma priekšmeta daļā jāiekļauj preču piegādes un 

izkraušanas izdevumi. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 

 

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude. 

5.1.1.Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2.1.-

2.2.punktu prasībām.  

5.1.2.Ja piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām, 

konstatētā neatbilstība ir būtiska un traucē piedāvājuma tālāku izvērtēšanu, iepirkumu 

komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 

5.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude. 

 



6 

 

5.2.1.Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta  astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu 

komisija: 

5.2.1.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot 

Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā iegūst informāciju: 

a) par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1.punktā minētajiem 

faktiem – no Uzņēmumu reģistra, 

b) par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2.punktā minēto faktu – 

no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija attiecīgo 

informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīga saņemt, neprasot 

pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā 

minētās personas piekrišanu; 

5.2.1.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu pieprasa, lai 

pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka 

uz to un Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto 

personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 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. 

5.2.2.Atkarībā no atbilstoši nolikuma 5.2.1.1.apakšpunkta „b” apakšpunktam veiktās 

pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija: 

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

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 

Publisko iepirkumu likuma 9 panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

5.2.2.2.informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 

nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 

informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 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, tajā 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 nebija nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu 

izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, 

ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu 

izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.2.3. 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 5.2.2.2. apakšpunktā minētajā 

termiņā iesniedz: 

5.2.3.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, 
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ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu; 

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

nodokļa parādu; 

5.2.3.3. 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. 

5.2.4. 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 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. 

5.2.5. Komisija pārbauda, vai pretendentu kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikuma 3.1.2.-

3.1.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām. 

Ja pretendents neatbilst iepirkuma nolikuma 3.1.2., 3.1.3. vai 3.1.4.apakšpunktā 

izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus izvērtēšanai nepieciešamos nolikuma 

3.2.punktā paredzētos dokumentus, iepirkuma komisija piedāvājumu noraida. 

5.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

5.3.1.Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendentu tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst 

iepirkuma nolikuma 4.1.-4.7.punktā noteiktajām prasībām.  

5.3.2.Ja piedāvājums neatbilst nolikuma 4.1., 4.6., 4.7.punktā, vai 4.5.1.apakšpunktā 

noteiktajām prasībām vai tehniskajām specifikācijām, iepirkumu komisija to noraida. 

5.3.3.Komisija pārbauda, vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

Konstatējot aritmētiskas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.  

5.3.4.Komisija izvērtē, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Konstatējot nepamatoti 

lēta piedāvājuma pazīmes, iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 53.pantu. Nepamatoti lēts piedāvājums tiek noraidīts. 

5.4. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā 

izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši sekojošiem kritērijiem: 

Nr.  

p. k. 

Vērtēšanas kritērija nosaukums, apzīmējums un 

apraksts  

Maksimālais 

punktu skaits 
 

1.  
Cena – K1– piedāvātā līgumcena, EUR  

(bez PVN) 

50 

 

2.  
Kvalitāte – K2– piedāvāto pārtikas produktu ar 

paaugstinātu kvalitātes līmeni skaits, tostarp: 

30 

2.1. K2-1 – Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) vai 

bioloģiskās lauksaimniecības shēmā (BLS) sertificēto 

produktu skaits 

15 

2.2. K2-2 – Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 

(LPIA) prasībām atbilstošo produktu skaits 

15 

 

3.  
K3 – videi draudzīga produktu piegāde 

20 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 100 
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5.4.1.Kritērijā „Cena” maksimālais punktu skaits (50 punkti) tiek piešķirts lētākajam 

piedāvājumam, bet pārējo pretendentu piedāvājumi šajā kritērijā tiek vērtēti sekojoši: 

K1 = Cmin/Cpr x 50,  
 

kur K1 – punktu skaits kritērijā „Cena”; 

 Cmin – lētākā piedāvājuma cena EUR (bez PVN); 

Cpr – vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN);  

50 – kritērijā „Cena” noteiktais maksimālais punktu skaits.  

 

5.4.2.Kritērija „Kvalitāte” apakškritērijā „NPKS un BLS sertificēto produktu skaits” 

maksimālais punktu skaits (15 punkti) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauts 

vislielākais NPKS un BLS sertificēto produktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to 

ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada 

26.maija noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles 

kārtība”), bet pārējo pretendentu piedāvājumi šajā kritērijā tiek vērtēti sekojoši: 

K2-1 = Spr/Smax x 15,  

 
kur K2-1 – punktu skaits kritērija „Kvalitāte” apakškritērijā „NPKS un BLS sertificēto 

produktu skaits”;  

Spr – vērtējamā pretendenta piedāvātais NPKS un/vai BLS sertificēto produktu skaits; 

Smax – vislielākais piedāvātais NPKS un/vai BLS sertificēto produktu skaits;  

15 – kritērija „Kvalitāte” apakškritērijā „NPKS un BLS sertificēto produktu skaits” 

noteiktais maksimālais punktu skaits. 

 Ja viens produkts atbilst gan NPKS, gan BLS – tas tiek skaitīts tikai vienu reizi, un 

papildu punkti par šo produktu netiek piešķirti. 

 

5.4.3.Kritērija „Kvalitāte” apakškritērijā „LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits” 

maksimālais punktu skaits (15 punkti)tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauts 

vislielākais LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās 

audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”), bet pārējo 

pretendentu piedāvājumi šajā kritērijā tiek vērtēti sekojoši: 

K2-2 = Lpr/Lmax x 15, 
 

 kur K2-2 – punktu skaits kritērija „Kvalitāte” apakškritērijā „LPIA prasībām atbilstošo 

produktu skaits”;  

Lpr – vērtējamā pretendenta piedāvātais LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits; Lmax 

– vislielākais piedāvātais LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits;  

15 – kritērija „Kvalitāte” apakškritērijā„LPIA prasībām atbilstošo produktu skaits” 

noteiktais maksimālais punktu skaits.  

 

5.4.4. Kritērijā K3 „Videi draudzīga produktu piegāde” 

(Attālums tiks noteikts, pamatojoties uz http://www.balticmaps.eu/) 

Maksimālais punktu skaits 20 punkti, ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas 

līdz 50 km rādiusā no piegādes vietas. Ikdienas pārtikas piegādes laikā nodrošina vides 

piesārņojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm no autotransporta un nodrošina ceļa 

infrastruktūras slodzes samazinājumu. 

10 punkti, ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas 51 - 100 km rādiusā no 

piegādes vietas.  
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0 punkti, ja pretendenta preces iekraušanas vieta atrodas tālāk par 100 km no piegādes 

vietas. 

 

5.4.5.Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiek aprēķināts sekojoši:  

 

Kk = K1 + K2-1 + K2-2 + K3. 
 

5.4.6.Piedāvājumu vērtēšanu katrā iepirkuma priekšmeta daļā katrs iepirkumu komisijas 

loceklis veic individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, aprēķinot katram 

piedāvājumam novērtējuma punktus attiecīgajā kritērijā noteiktās skaitliskās vērtības 

robežās nolikuma 5.4.1.-5.4.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.  

5.4.7.Galīgais punktu skaits katram piedāvājumam katrā iepirkuma priekšmeta daļā tiek 

noteikts sekojoši: 

 

G = (Kk1 + Kk2 + Kk3 + ... + Kkx) / X,  
 

kur G – attiecīgā piedāvājuma galīgais vērtējums;  

Kk1, Kk2, Kk3, Kkx – komisijas locekļu individuāli vērtējumi;  

X – komisijas locekļu skaits, kas piedalās piedāvājumu vērtēšanā. 

 

5.5.Iepirkumu komisija par uzvarētājiem iepirkumā atzīst pretendentus, kuri izraudzīti atbilstoši 

nolikumā noteiktajām prasībām, nav izslēdzami no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 42. pantu un kuru piedāvājumi attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir 

ieguvuši visaugstāko galīgo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.  

 

6. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

6.1. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentiem pasūtītāja 

mājaslapā internetā. 

6.2. 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. 

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

iesniegti piedāvājumi, 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 pasūtītāja pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu 

elektronisku piekļuvi šim lēmumam. 

6.2. Iepirkumu komisija jebkurā brīdī var pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos 

piedāvājumus un nosaka uzvarētājus.  

6.4. Komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju noteikšanu iepirkumā 

komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzītajiem pretendentiem, kā arī 

pasūtītāja mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam 

lēmumam.  

6.5. Iepirkumu komisija pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas triju darbdienu laikā izsniedz 

vai nosūta pretendentam lēmumu par uzvarētāju noteikšanu iepirkumā. 
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7. Pretendentu tiesības un pienākumi 

7.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt un apmainīt, vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

7.2. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visas iepirkuma nolikumā 

noteiktās prasības. 

7.3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu vienā vai vairākās iepirkuma 

priekšmeta daļās.  

8. Iepirkuma līguma noslēgšana 

8.1.Pasūtītājs noslēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta 

daļā, saskaņā ar pretendenta piedāvājumu un iepirkuma līguma projektu (nolikuma 

4.pielikums).  

8.2. Līguma izpildes laikā pasūtītājs patur tiesību nepieciešamības gadījumā mainīt plānoto 

piegādājamo preču apjomu. 
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1.pielikums 
 

[Uzņēmuma veidlapa] 

 
[datums] 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

„Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolai 2018/2019. mācību gadā” 

 (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2018/3) 

1. PRETENDENTS 

Pretendenta nosaukums  
Reģ. Nr.  
Juridiskā adrese  

Adrese korespondences 

nosūtīšanai 
 

Bankas rekvizīti:  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  
Tālruņa Nr.  
Fakss  

E-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Pretendents piedāvā piegādāt sekojošus pārtikas produktus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

prasībām iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolai 2018/2019. mācību 

gadā” (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2018/3): 

Daļas

Nr.  

 

Iepirkuma 

priekšmeta 

nosaukums 

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR  

(bez PVN) 

EUR  

(PVN) 

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR  

(ar PVN) 

NPKS un BLS 

sertificēto 

produktu skaits 

LPIA 

prasībām 

atbilstošo 

produktu 

skaits 

Attālums 

no preces 

iekraušan

as vietas 

līdz 

piegādes 

vietai 

(km) 
 

  NPKS BLS 

         

         

         

         

         

 Turpināt atkarībā 

no piedāvāto 

iepirkuma 

priekšmeta daļu 

skaita 

       

 

3.2. Ja piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko, pretendents apņemas noslēgt iepirkuma līgumu 

un nodrošināt pārtikas produktu piegādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, ievērojot tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. 

3.3. Pretendents apliecina, ka: 
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1) nav tādu apstākļu, kuri liegtu tam piedalīties iepirkumā un izpildīt nolikumā noteiktās 

prasības; 

2) nodrošinās pārtikas produktu piegādi noteiktajos piegādes laikos un vietā, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kurā tiek iesniegts 

piedāvājums; 

3) iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, uz nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) 

vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas (BLS) prasībām atbilstošo pārtikas produktu 

iepakojuma piegādes brīdī tiks nodrošināta atbilstoša norāde; 

4) piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un līguma 

slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā piekrīt slēgt pārtikas produktu piegādes līgumu 

saskaņā ar šo līguma projektu; 

5) visa piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa. 

 
Amats, vārds, uzvārds  

Paraksts**  

Datums  

**Paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā 

persona, pieteikumam pievienojama attiecīgā pilnvara vai tās apliecinātā kopija.  
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3.pielikums 
 

[Uzņēmuma veidlapa] 

 
 

IEPRIEKŠĒJO TRIJU GADU (2015.- 2017. UN 2018.) LAIKĀ VEIKTO PĀRTIKAS 

PRODUKTU PIEGĀŽU SARAKSTS* 

Nr. 

p.k. 

Līguma 

nosaukums 

Piegādāto 

produktu 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Līgumcena**  

EUR  

(bez PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese) un 

kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

tālrunis) 

 

 

Līguma 

izpildes 

laiks 

1.  

<produktu vai 

produktu grupas 

nosaukums> 

  

 

2.      
      

* Sarakstā jānorāda produkti vai produktu grupa, kas ir līdzīgi attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kurā 

pretendents ir iesniedzis piedāvājumu, iekļautajiem.  

**Ja viena līguma ietvaros tika piegādāti dažādu grupu produkti, tostarp, arī šī iepirkuma ietvaros neparedzētie, 

jānorāda tikai līgumcenas daļa par līdzīgiem produktiem, kuri atbilst piedāvātajiem šī iepirkuma ietvaros. 
 

Pielikumā:  

1) ______________ atsauksme. 

 

 

   

 (vieta) (datums) 

 

 

 

  

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 

 

 

 
 (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds) 
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4.pielikums 

PROJEKTS 

LĪGUMS Nr.__________ 

„Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolai 2018/2019. mācību gadā” 

 

Daugavpils novada Vaboles pagastā      2018.gada _____. __________ 

 

Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 

90000030945, juridiskā adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, tās 

vadītājas Ainas Pabērzas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, 

no vienas puses, un 

___________________________ (nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________, 

juridiskā adrese: __________________________________, LV-_______, 

________________________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

_______________ (pilnvarojošā dokumenta nosaukums), turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras 

puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz 

Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Vaboles vidusskolai 2018/2019. 

mācību gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv.2018/3, turpmāk tekstā – 

Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma priekšmeta _______. daļu un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu Iepirkumā par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu, savstarpēji vienojoties, bez 

maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pērk, bet Piegādātājs pārdod un piegādā Vaboles vidusskolai pārtikas produktus, 

turpmāk tekstā sauktus – Prece, saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikuma Tehnisko 

specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Pasūtītāja Pieteikums dalībai iepirkumā (Līguma 

2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

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

sastādīta un Līdzēju parakstīta preču pavadzīme – rēķins, kurā norādīts Preces nosaukums, 

daudzums un cena atbilstoši Piegādātāja Tehniskās specifikācijas piedāvājumā norādītajai 

Preces vienības cenai. 

1.3. Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas, ka Pasūtītāja Piedāvājumā norādītais Preces apjoms ir 

aptuvenais plānotais piegādājamais apjoms un, Pasūtītājs patur tiesību nepieciešamības 

gadījumā mainīt plānoto piegādājamo preču apjomu.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Cena par Preces 1 (vienu) vienību ir norādīta Piegādātāja Tehniskās specifikācijas 

piedāvājumā. Šajā cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta 

un izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteikties nodokļi, nodevas un citas 

izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi. 

2.2. Līguma kopējā summa par plānoto Preces piegādes apjomu sastāda ______euro (__________ 

eiro ____ centi), t.sk., PVN 21% ____euro (____________ eiro ___ centi). Līgumcena bez 

PVN 21% sastāda ______ euro(___________ eiro___ centi).  

2.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no konkrētās 

Preces partijas piegādes dienas pēc Piegādātā iesniegta un Pasūtītāja akceptēta preču 

pavadzīmes – rēķina saņemšanas. 
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2.4. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par piegādāto Preci, veicot pēcapmaksu bezskaidras naudas 

norēķinu veidā uz Piegādātāja šajā Līgumā norādīto bankas kontu.  

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

apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

2.6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaiņu gadījumā Preču cenas tiek koriģētas atbilstoši PVN 

likmes izmaiņām. 

2.7. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces piegādi, kas neatbilst Līgumā noteiktajai kvalitātei. 

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

Līguma 2.2. punktā. 

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

citiem objektīviem no ražotāja neatkarīgiem apstākļiem, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs 

14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no to spēkā stāšanās. Preču cenu izmaiņas Piegādātājs 

nedrīkst attiecināt uz jau pasūtītām Precēm. 

2.10. Līdzēji vienojas, ka Preču cenas var tikt pārskatītas 1 (vienu) reizi pusgadā Līguma spēkā 

esamības laikā, izmainot cenu par vienību ne vairāk kā par 10% no Pasūtītāja 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. Līdzējiem savstarpēji vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēts 

rakstiski ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, un kas kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

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

Piegādātāja Piedāvājumā norādītās preces tikai tad, ja tās pēc veida iekļaujas preču grupā, pēc 

būtības ir aizstājamas un to vienības (kg vai litra) cena ir zemāka par tās Preces cenu, kuru 

piegādātā Prece aizstāj, bet kvalitāte ir ekvivalenta ar aizstājamās Preces kvalitāti. Līdzēju 

pārstāvji iepriekš rakstveidā vienojas par šādu aizstājošu Preču piegādi un cenām. 

2.12. Samaksa par Līguma ietvaros piegādātām precēm tiek veikta no Vaboles pagasta pārvaldes 

budžeta līdzekļiem. Piegādātājs izraksta preču pavadzīmes - rēķinus maksātājam – Vaboles 

pagasta pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90000030945, juridiskā adrese – „Saieta nams”, Vabole, 

Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477, konta Nr. LV72TREL9812142001000, Valsts 

Kase, kods TRELLV22, norādot Pasūtījuma saņēmēju – Vaboles vidusskola 

 

3. LĪDZĒJU SAISTĪBAS  

3.1. Piegādātāja saistības: 

3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi; 

3.1.2. Piegādātājs nodrošina par Preces atbilstību Līgumam noteikumiem, Latvijas Republikas 

un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un 

marķēšanas prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītām kvalitātes prasībām; 

3.1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu 

kvalifikāciju; 

3.1.4. Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā darba laikā un 

Pasūtītāja norādītā vietā; 

3.1.5. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas izgatavotājas standarta iepakojumā, kas 

nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 

3.1.6. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks nodrošināta Preces piegāde, 

atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 

3.1.7. gadījumā, ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas 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 
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Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 

3.2.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei 

noteiktajā vietā, kā arī savlaicīgi veikt Piegādātāja 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 SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piegādātājs piegādā un nodod Preci Pasūtītājam atsevišķās partijās ar savu transportu pēc 

adreses: „Mazā skola”, Vabole, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā, laikā un apjomā 

saskaņā ar Pasūtītāja veikto telefonisko vai elektronisko paziņojumu, kā noteikts Pasūtītāja 

Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā. Preces saņemšanu apliecina Līdzēju parakstīta 

preču pavadzīme – rēķins. 

4.2. Pasūtītājs telefoniski vai elektroniski: mutiski pa tālruni: ___________, faksu: 

_____________ pasūta Preci noteiktā apjomā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma Tehnisko 

specifikāciju, norādot Preču nosaukumu un daudzumu. 

4.3. Piegādātājs piegādā Līguma 4.2. punktā minēto Preci Pasūtītāja noteiktajā laikā no pasūtījuma 

veikšanas brīža. 

4.4. Preču piegāde tiek veikta ________________ (nedēļas diena(s)) no plkst. 8.00 līdz plkst. 

11.00 uz Pasūtītāja norādīto adresi un līdz Pasūtītāja norādītajai vietai. Pasūtījumu 

pieņemšana notiek darba dienās līdz plkst. 1500. 

4.5. Katra 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 Piegādātāja Tehniskās 

specifikācijas piedāvājumā noteiktajām cenām un preču pavadzīmei – rēķinam, un jāizdara 

atzīme par Preces pieņemšanu uz viena no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem. 

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

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

nosaukums, daudzums un cena. 

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

preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.8. Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Piegādātājam piederošā tarā. Papildus samaksa par taras 

lietošanu netiek pieprasīta. Pasūtītājs apņemas atgriezt taru Piegādātājam 10 (desmit) darba 

dienu laikā. Taras uzskaite tiek veikta, izdarot nepieciešamās atzīmes preču pavadzīmē – 

rēķinā. 

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

piegādājis Preci nekvalitatīvu un neatbilstošu Pasūtītāja iepirkuma nolikuma Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām, vai arī Preces vienību cenas Precei nav uzrādītas, 

ievērojot Piegādātāja iesniegtā Tehniskās specifikācijas piedāvājuma vienības cenas, tad 

Piegādātājs pieņem Pasūtītāja pretenziju, kas atzīmes veidā fiksēta preču pavadzīmē – rēķinā 

vai paziņota rakstiski Piegādātājam, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no preču 

pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā 

minētos trūkumus 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. 

  

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā un 

Piegādātāja 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 un obligātā 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 
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tam glabājot. 

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

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

derīguma termiņam pārtikas produktiem, kuri ātri bojājas, ir jābūt vismaz 3 (trīs) dienas, 

skaitot no Preces piegādes dienas.  

 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja 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 Pasūtītāja 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 

(MK) 2015. gada 03. marta noteikumiem Nr. 115 „Prasības fasētas pārtikas marķējumam”, 

MK 2012. gada 13. marta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības 

iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 

ārstniecības iestāžu pacietiem”, MK 2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 610 

„Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestādēm”, MK 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu”, MK 2014. gada 12. augusta noteikumiem Nr. 461 „Prasības pārtikas 

kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”, kā arī citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem un prasībām. 

6.4. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pasūtītājs Piegādātājam var piemērot līgumsodu 1% 

(viena procenta) apmērā no nepiegādāto 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, tad Piegādātājs var piemērot 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās Preču summas 

par katru nokavēto dienu. 

6.7. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.  

6.8. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek izbeigts 

Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 20% (divdesmit 

procenti) apmērā no Līguma summas. 

 

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti 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 darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc tā uzskata ir iespējama un paredzama tam Līgumā paredzēto saistību izpilde, 

un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
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8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

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

Publisko iepirkumu likuma prasības  

8.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

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

8.4. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādi un nav piegādājis Pasūtītājam Preci ilgāk kā par 1 (vienu) 

darba dienu, vai piegādātā Prece atkārtoti neatbilst Pasūtītāja Iepirkuma nolikuma Tehniskajai 

specifikācijai, Pasūtītājs sastāda aktu un ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot 

rakstiski par to Piegādātājam un norādot datumu, kad Līgums tiek izbeigts. 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 uzrādītās Preču vērtības, 

par kuru sastādīts akts. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci, kas ir pienācīgi piegādāta. 

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

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, tad Piegādātājs ir 

tiesīgs izbeigt Līgumu. 

8.6. Gadījumā, ja Līdzēji izbeidz šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek 

noteiktas uz šī Līguma izbeigšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā 

pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām 

Precēm, atbilstoši Precei noteiktajai cenai. Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās 

summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Jebkurus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Līdzēji risina savstarpēju sarunu vai 

sarakstes veidā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums stājas spēkā no 2018. gada 01. septembra un ir spēkā līdz 2019. gada 31. augustam, 

vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir 

panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no 

Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to izbeidz vienpusēji.  

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

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem 

un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja Līdzējs 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 kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja 

Līdzējs neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā 

izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. 

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

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.6. Līdzēju pilnvarotās personas šī Līguma izpildei, kas ir atbildīgas par Līguma izpildes 

uzraudzīšanu, tajā skaitā, par preču pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu, 

parakstīšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, ir: 
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10.6.1. no Pasūtītāja puses: _____________________ (amats, vārds, uzvārds), tālrunis 

_________, fakss ______________, e-pasta adrese: _________________________; 

10.6.2. no Piegādātāja puses: ____________________ (amats, vārds, uzvārds), tālrunis 

____________, fakss ______________, e-pasta adrese: ______________________. 

10.7. Līgumam pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

10.7.1. 1. pielikums – Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ (______) lapām; 

10.7.2. 2. pielikums – Piegādātāja Pieteikums dalībai iepirkumā kopija uz ___ (_________) lapām. 

10.8. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, kopā uz 

____ (__________) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja. 

 

 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI   

 

Pasūtītājs 

Daugavpils novada pašvaldība  

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 

Piegādātājs  

________________________ 

Reģistrācijas Nr.__________ 

Juridiskā adrese: ________________ 

___________________, LV-______ 

Bankas rekvizīti:  

______________________________ 

Konts Nr.______________________ 

Kods _________________________ 

____________________________    

Z.v. 

                                  ___________ 

 

 


