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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs – SkrudPP 2014/6. 

 

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un kontaktpersonas: 
 

Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvalde 

Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts,  

Daugavpils novads, LV – 5470 

Reģ. Nr. 90000073569 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts Nr.: LV91TREL9812139002000 

Kontaktpersonas:  

1) Juridiska rakstura un organizatoriskos jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, 

kvalifikācijas prasības, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, piedāvājumu atvēršana, 

lēmuma pieņemšana) – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Gasparoviča,  

 Tālr.Nr. 654-39238, e-pasta adrese: parvalde@skrudaliena.lv ; 

2) Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) – izglītības 

iestāžu vadītāji: Tatjana Klopova, tālr. Nr. 654-39367 ( Silenes pamatskola), Santa Belousova, 

tālr. Nr.654-37658( Skrudalienas pamatskola); 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība:  

 

3.1.Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 22.jūlijam, plkst. 15.00 

Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista iela 9, c.Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils nov., LV-5470, darbdienās no plkst. 8.30 – 16.00, iesniedzot 

personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks piereģistrēts un 

neatvērts tiks nosūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

3.2.Iepirkuma nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā: www.skrudaliena.lv, sadaļā „Iepirkumi”. 

Nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā mājas lapā iepirkuma komisija ievietos informāciju un 

izmaiņas iepirkuma nolikumā, kā arī sniegtās atbildes uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem. 

3.3. Jautājumu(-s) par nolikumu pretendents nosūta pa faksu 654 -39238 vai elektroniski uz e-pastu 

iepirkuma Nolikuma 2.punktā norādītajām kontaktpersonām, kā arī oriģinālu pa pastu, adresējot 

Komisijas priekšsēdētājam. Atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā www.skrudaliena.lv 

sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

3.4.Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot informāciju pa 

faksu, elektroniski vai pastu. 

3.5.Piedāvājumi tiks atvērti Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista iela 9, c.Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils nov., 2014.gada 22 .jūlijā  plkst. 15.00.  

3.6.Iepirkuma piedāvājumu atvēršana ir atklāta.   

 

 

4. Piedāvājuma nodrošinājums - nav paredzēts. 

 

5. Prasības piedāvājuma noformēšanai 

5.1.Piedāvājums noformējams un iesniedzams vienā eksemplārā, ar uzrakstu „oriģināls” 

5.2.Pretendentam piedāvājums un visi nolikuma III. nodaļā minētie dokumenti jāieliek vienā aploksnē. 

Aploksnei jābūt adresētai:  

mailto:parvalde@skrudaliena.lv
http://www.skrudaliena.lv/
http://www.skrudaliena.lv/


 3 

Daugavpils novada pašvaldības 

Skrudalienas pagasta pārvaldei 

Skaista iela 9, c.Silene, Skrudalienas pagasts  

Daugavpils nov., LV – 5470 

ar norādi - iepirkumam  

„Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta  izglītības iestādēm 2014/2015 

mācību gadā”  

(Identifikācijas numurs: SkrudPP 2014/6 ).  

Neatvērt līdz 2014.gada  22.jūlijam plkst. 15.00. 

5.3. Aploksnes otrajā pusē Pretendentam jānorāda Pretendenta nosaukumu un adresi. 

5.4. Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam sekojoši: 

5.4.1. Piedāvājums un visi šī nolikuma III. nodaļā prasītie dokumenti jāiesniedz sanumurējot (jāatbilst 

pievienotajam satura rādītājam), caurauklojot lapas un ievietojot piedāvājumu aploksnē, to aizlīmējot 

un apzīmogojot. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar 

pārlīmētu papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu 

apliecina pretendents. 

5.4.2. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši šī nolikuma Pielikumam Nr. 3, to aizpildot. 

5.4.3. Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma III. nodaļu. 

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

5.4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 

5.4.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, ko paraksta paraksttiesīga persona vai pilnvarotā 

persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno 

atbilstoši noformētas pilnvaras oriģināls. 

5.4.7. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumentu kopija jāapliecina saskaņā ar 

23.04.1996. LR Ministra kabineta noteikumiem Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi". Pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar 

vienu apliecinājumu, ja visi dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti. 

 

II. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

6. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

6.1. Iepirkuma priekšmets ir pārtikas produktu periodiska piegāde Daugavpils novada Skrudalienas 

pagasta izglītības iestādēm:  

1) Silenes pamatskolai, adrese Skolas iela 19, c.Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.;  

2) Skrudalienas pamatskolai, adrese Miera iela 13, c.Skrudaliena, Skrudalienas pag., 

Daugavpils nov.;  

bērnu ēdināšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju šī iepirkuma nolikuma Pielikumu Nr.1. 

CPV kods: 15000000-8 

6.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 (septiņās) daļās: 

1.daļa – gaļa un gaļas produkti; 

2.daļa – piena produkti; 

3.daļa – maize un mīklas izstrādājumi; 

4.daļa – zivis un zivju izstrādājumi; 

5.daļa – bakaleja;  

6.daļa – dārzeņi un svaigi augļi; 

7.daļa - kartupeļi 

6.3. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām pēc Pretendenta izvēles. Ja viens 

pretendents iesniedz piedāvājumus vairākām daļām, katrai daļai piedāvājums tiek noformēts saskaņā ar 

5.punkta prasībām. 

6.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  

 

7. Līguma izpildes laiks un vieta  
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7.1. Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 30.jūnijam.  

7.2. Līguma izpildes vieta –  

 - Silenes pamatskola, adrese Skolas iela 19, c.Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 

 - Skrudalienas pamatskola, adrese Miera iela 13, c.Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils 

nov.;  

 

      

8. Cita informācija 

8.1.Sastādot piedāvājumu, pretendentam jāparedz iespējamās preču cenu svārstības un tirgus izmaiņas, 

iespējamo darījumu riska pakāpe. 

8.2.Pārtikas preces jāpiegādā sekojoši: 

 8.2.1. Skrudalienas pamatskolai - pirmdienās līdz plkst. 10.00 pieteiktu svaigo gaļu, maizes, 

dārzeņu un augļu produktus; 

8.2.2. Silenes pamatskolai –pirmdienās līdz plkst. 10.30 pieteiktu svaigo gaļu, maizes,  dārzeņu 

un augļu produktus; 

8.2.3. Konkrētais pārtikas preču sortiments un daudzums, kā arī piegādes grafiks citās dienās 

tiek saskaņots rakstiski vai mutiski (pa telefonu vai faksu) ar noteiktās izglītības iestādes 

darbinieku, kur izglītības iestādes darbinieks nosaka piegādes laiku, kas nav vēlāks par 

plkst. 15.00; 

8.3. Pretendenta piedāvājuma cenā jāietilpst visiem nodokļiem un citām izmaksām un izdevumiem, 

kas saistīti ar preču piegādi, iekraušanu, izkraušanu un transportēšanu uz pasūtītāja norādīto 

adresi bez pievienotās vērtības nodokļa. Cenas jānorāda euro. Pretendents piedāvājumā uzrāda 

vienu cenu un summu katrai piedāvātajai precei. 

8.4. Pretendenta piedāvājums attiecībā uz preču daļām tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja 

pretendents spēs piedāvāt visas attiecīgajā daļā norādītās pārtikas preces. 

 

III. Prasības pretendentu izvērtēšanai 

 

9. Iepirkumā var piedalīties visas ieinteresētas personas, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām. Pretendentam ir jāatbilst finansiālajām, profesionālajām un tehniskajām prasībām. Ja 

pretendents šīm prasībām neatbilst tā piedāvājums tiek noraidīts. Prasības attiecībā uz 

pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām, lai 

nodrošinātu preču piegādes veikšanu ir: 

9.2. pretendentiem ir jābūt nomaksājušam visus nodokļus un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas; 

9.3. pretendentam jābūt maksātspējīgam, tas nedrīkst atrasties likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā 

darbība nedrīkst būt apturēta vai pārtraukta; 

9.4. pretendentam jābūt atļaujai darboties pārtikas apritē saskaņā ar normatīviem aktiem; 

9.5. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. 

 

10. Pretendentu izvērtēšanai iesniedzami šādi dokumenti: 

10.1. Pilnvara (vai cits dokuments), kas apliecina piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties 

saistības pretendenta vārdā; 

10.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 

5. daļā minētie nosacījumi.  

     10.3. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas, ka 

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).  

 10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt izziņu ar informāciju par nodokļu parādu neesamību no 

Pretendenta gadījumā, ja tā nav pieejama publiskajās datu bāzēs. Pretendentam jāiesniedz šo 
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dokumentu 10 darbdienu laikā un šo dokumentu pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

Šo izziņu Pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram iepirkuma procedūras rezultātā 

būs piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

10.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izdotās 

pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 

10.5.Pārtikas veterinārā dienesta izdota Reģistrācijas apliecības kopija vai Pārtikas veterinārā 

dienesta izdota Atzīšanas apliecības kopija; 

10.6.Ne mazāk kā 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par Pretendenta veiktajām pārtikas produktu 

piegādēm no citiem Pasūtītājiem. 

10.7.Pretendenta rakstisks apliecinājums vai dokuments, kas norāda uz pretendenta spējām piegādāt 

noteikta apjoma un kvalitātes preces (t.sk. tas attiecas arī uz noliktavu atbilstību higiēnas 

prasībām), jāpievieno autotransporta saraksts, ar kuru tiks piegādātas pārtikas preces;  

10.8.Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka pretendenta izmantojamie transporta līdzekļi ir 

attiecīgi aprīkoti pārtikas produktu pārvadāšanai, tajos tiek nodrošināta nepieciešamās 

temperatūras uzturēšana un kontrole, kā arī transporta līdzekļi atbilst higiēnas prasībām. 

10.9. Pretendents iesniedz rakstisku pieteikumu (Pielikums Nr.2), kas satur īsas ziņas par 

pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs vai personas kods), kurā 

pretendents apliecina, ka uz Pretendentu neattiecās likuma “Publisko iepirkumu likums” 

39¹.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, un kurā norādīts, ka pretendents piekrīt visiem 

nolikumā minētajiem noteikumiem un kuru paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota 

persona. 

10.10. Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3) sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām.  

10.11. Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka pretendents piegādās pārtikas preces 

atbilstoši Nolikuma 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. apakšpunktu nosacījumiem . 

 

Ja Pretendents nav iepirkuma piedāvājumā iesniedzis prasītos dokumentus, Pasūtītājs neizskata 

Pretendenta piedāvājumu un izslēdz to no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

 

IV. Piedāvājumu izvēles un vērtēšanas kritēriji 

 

11. Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas 

atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

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

nodokļa.  

13. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, 

kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

14. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav 

noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai finanšu piedāvājumu atbilstības 

pārbaudes laikā. 

 

V. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

 

15. Komisijas tiesības: 

15.1.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; 

15.2.Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumam minētajām prasībām; 
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15.3.Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendenta atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā; 

15.4.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos; 

15.5.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

 

16. Komisijas pienākumi: 

16.1.Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

16.2.Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju 

par Nolikumu; 

16.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, izvēlēties 

piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

 

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

17. Pretendenta tiesības: 

17.1.Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

17.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

17.3.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

 

18. Pretendenta pienākumi: 

18.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām; 

18.2.Sniegt patiesu informāciju; 

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

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

 

VII. Līgums 

 

19. Pasūtītājs par katra iepirkuma priekšmeta daļu slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, 

pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu un 

saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr.4), kura būtiskie 

nosacījumi netiek mainīti. 
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Pielikums Nr.1 
Iepirkuma SkrudPP 2014/6 “Pārtikas produktu piegāde  

Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības  

 iestādēm 2014 / 2015 mācību gadā” nolikumam 

 

Pārtikas produktu tehniskās specifikācijas 

 

1. daļa “Gaļa un gaļas produkti” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvie

nība 

Daudzums 

 

Piezīmes 

Silenes  

pamatskola 

Skrudalienas 

pamatskola 
Kopā 

1.     Cūkgaļa. 

Kotlešu 

gaļa70/30-18 

1.šķira, 

celofāna 

iepakojums 

5 kg, saldēta 

līdz -18
0 

kg 550 50 600 Ražots Latvijā 

2.  Sardeles, cīsiņi 

cūkgaļas ar 70% 

gaļas saturu 

Dabīgā 

apvalkā. 

Plastmasas 

vakuuma 

iepakojumā 

kg 50 120 170 Ražots Latvijā  

3.  Vārīta desa ar 

70% gaļas 

saturu  

Dabīgā 

apvalkā. 

kg 20 30 50 Ražots Latvijā 

   4. Liellopu aknas Saldētas, 

iepakojums 

– vakuumā 

3 kg 

kg 20 0 20 Ražots Latvijā 

   5. Vistas gaļa Saldēti 

šķiņķīši, 

iepakojums 

10 kg 

kg 150 150 300 Ražots Latvijā 

         6. Vistas gaļa fileja  

iepakojums 

3– 10 kg 

Kg 0 90 90 Ražots Latvijā 

         7. Liellopu gaļas 

mīkstums  

Vakuuma 

iepakojumā  

Kg 0 50 50 Ražots Latvijā 

         8. Cūkgaļa. 

Karbonāde atdz. 

Svaiga, 

iepakojums 

3 -5 kg 

kg 70 100 170 Ražots Latvijā 

         9. Sv. Atdzesēta 

cūkgaļa              

( šķiņķis) 

Vakuuma 

iepakojumā 

kg 200 300 500 Ražots Latvijā 
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2. daļa “Piena produkti” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvie

nība 

Daudzums Piezīmes 

Silenes  

pamatskola 

Skrudalienas 

pamatskola 
Kopā 

1.  Piens pasterizēts 

 

Tauku saturs – 

2,5 % 1 litrs  

cietā 

iepakojumā 

L 700 400 1100 Ražots Latvijā 

2.  Krējums skābais 

 

 

Tauku saturs – 

20 %, plēves 

iepakojums 

0.5 kg 

Kg 0 

 

40 40 Ražots Latvijā 

3.   

Krējums skābais  

 

Sveramais 

 20% 

spainīšos 3.kg 

 

 

kg 

 

180 

 

0 

 

180 

 

 

Ražots Latvijā 

4.  Biezpiens  Tauku saturs –  

9 %, 

Sveramais, 

papīra 

iepakojumā 

180-200 gr. 

Kg  120 90 210 Ražots Latvijā 

5.  Biezpiena 

sieriņš 

šokolādes 

glazūrā 

 Fasējums 

46 g 

Gab.  900 900 1800 Ražots Latvijā 

6.  Saldais 

biezpiena sieriņš 

Fasējums 90 

g 

Gab. 150 190 340 Ražots Latvijā 

7.  Siers puscietais Tauku 

saturs 

50%,sveram

ais pa 200-

500 gr. 

Kg  70 5 75 Ražots Latvijā 

8.  Sviests Tauku 

saturs 82%, 

Fasējums 

0.180-0,2kg 

Kg  80 25 105 Ražots Latvijā 

9.  Jogurts augļu Plastmasas 

iepakojumā 

katra pa 

150gr. 

Gab. 0 500 500 Ražots Latvijā 

10.  Jogurts 

sveramais  

Plastmasas 

iepakojums-

spainīši līdz 

10 kg 

Kg 40 160 200 Ražots Latvijā 

11.  Piena 

našķis(brūnais) 

Plastmasas 

iepakojums 

-200 g  

Gb. 20 10 30 Ražots Latvijā 

 

 

 

 



 9 

 

 

3.daļa “Maize un mīklas izstrādājumi” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvi

enība 

Daudzums Piezīmes 

 Silenes  

pamatskola 

Skrudalienas 

pamatskola 
Kopā 

1.  Rudzu maize A/L, sagriezta , 

polietilēna 

iepakojumā 

Klaipiņa svars – 

0.5 kg 

Gab. 900 480 

 

1380 Ražots 

Latvijā 

2.  Baltmaize  A/L, sagriezta, 

polietilēna 

iepakojumā 

Klaipiņa svars – 

0.320 kg 

 Gab. 900 

 

100 1000 Ražots 

Latvijā 

3.  Konditorija Bulciņas svaigas 

 80 gr. 
Gab .  2500 1200 3700 Ražots 

Latvijā 

 

 

4. daļa “Zivis un zivju izstrādājumi” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvie

nība 

Daudzums Piezīmes 

Silenes  

pamatskola 

Skrudalien

as 

pamatskola 

Kopā 

1.  Saldētas zivis Heks, 

pangasiusa 

fileja b/a – 

 3 kg 

kg 150 60 210 Ražots Eiropā 

2.  Siļķe matjē Sveramais  kg 80 0 80 Ražots Eiropā 

 

 

5.daļa “Bakaleja” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvienī

ba 

Daudzums Piezīmes 

Silenes  

Pamatskol

a 

Skrudalien

as 

pamatskola 

Kopā 

1.  Olas  Lielās, 

fasētas 

kastītēs 

Gab. 1500 500 2000 Ražots Latvijā 

2.  Tomātu mērce 

saldā  

iepakojums 

– 0,5 l  

Gab. 190 0 190 Ražots Latvijā 

3.  Tomātu kečups 1 l fasējumā Gab. 0 30 30 Ražots Latvijā 

4.  Makaroni 

radziņi 

A/l  

fasējums 

5kg( 0,5kg) 

kg 170 100 270 Ražots Eiropā 
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5.  Mannas 

putraimi  

Augstākā 

labuma, 

celofāna 

iepakojums 

– 1kg,  

kg 60 6 66 Ražots Latvijā 

6.  Auzu pārslas Kartona 

iepakojums 

– 500 g 

kg 60 6 66 Ražots Latvijā 

7.  Kukurūzas 

pārslas 

Iepakojumā  

0.4-0.5 kg 

Kg 0 50 50  

8.  Miežu putraimi Celofāna 

iepakojums 

–     1 kg 

kg 25 5 30 Ražots Latvijā 

9.  Prosa putraimi Celofāna 

iepakojums 

–     1 kg 

kg 35 5 40 Ražots Eiropā 

10.  Rīsi fasētie, 

klasiskie 

Augstākā 

labuma, 

celofāna 

iepakojums 

– 1 kg 

kg 180 30 210 Ražots Eiropā 

11.  Griķi, Celofāna 

iepakojums 

– 1 kg  

kg 180 15 195 Ražots Eiropā 

12.  Griķu pārslas Iepakojumā 

0.4 kg 

kg 0 32 32 Ražots Eiropā 

13.  Pupiņas  Augstāka 

labuma, 

celofāna 

iepakojums 

– 1.0 kg   

kg 25 5 30 Ražots Eiropā 

14.  Zirņi šķeltie  Attīrīti, 

augstākā 

labuma, 

celofāna 

iepakojums 

– 1 kg  

kg 30 5 35 Ražots Latvijā 

15.  Saules puķu eļļa Garantēts 

100 % 

dabīgās 

eļļas saturs, 

iepakojums- 

1l 

l 200 55 255 Ražots Eiropā 

16.  Milti augstākā 

labuma 

A/l 

Papīra 

iepakojums 

– 2kg 

kg 120 90 210 Ražots Latvijā 

17.  Rīvmaize Celofāna 

iepakojums 

– 1 kg 

Kg 10 5 15 Ražots Latvijā 
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18.  Cukurs  Papīra 

iepakojums 

1.0 kg 

kg 300 140 440 Ražots 

Eiropā, 

Latvijā 

19.  Cepumi Fasējums 

1.5-5 kg. 

kārbās 

kg 70 20 90 Ražots Latvijā 

20.  Praņiki Kartona 

iepakojums 

2.5 kg 

kg 70 20 90 Ražots Latvijā 

21.  Vafeles 

 

Kartona 

iepakojums 

2.5 kg 

kg 60 20 80 Ražots Latvijā 

22.  Musļi tāf. Iepakojumā, 

kastītēs pa 

20 gab katrā 

Gab. 0 100 100 Ražots Latvijā 

un Eiropā 

23.  Zefīrs ābolu Kartona 

iepakojums 

2.5 kg 

Kg  0 10 10 Ražots Latvijā 

24.  Sāls  Rupjā 

maluma, 

iepakojums 

– 1kg 

kg 30 10 40 Ražots Eiropā 

25.  Gurķi marinēti 1.7 l burkās burkas 50 10 60 Ražots Latvijā 

26.  Majonēze  0.5l stikla 

burkās 

Burkas 40 50 90 Ražots Latvijā 

27.  Zaļie zirnīši 0,5-0,7 l 

stikla 

burkās 

Burkas 60 25 85 Ražots 

Latvijā,Eiropā 

28.  Ievārījums  Fasējums    

1 kg 

kg 10 5 15 Ražots 

Latvijā,Eiropā 

29.  Ievārījums Plastmasas 

iepakojums 

0,400 kg 

burkas 0 25 25 Ražots Latvijā 

30.  Augļu sulas Stikla 

burkas – 3l  

Gb. 40 30 70 Ražots Latvijā 

31.  Augļu sulas 1 Litra 

tetrapakās 

pakas 340 100 440 Ražots Latvijā 

32.  Augļu sulas 200 g 

paciņās 

paciņas 0 160 160 Ražots Latvijā 

33.  Tēja 100% melna 

lapu , 

iepakojums 

100 gab. 

paciņas 0 10 10 Ražots Eiropā 

34.  Tēja 100% melna 

lapu fasēta, 

iepakojums 

100 g 

Paciņas 150 8 158 Ražots Eiropā 

35.  Kakao Iepakojums ar 

samazinātu 

tauku saturu, 

 400 g 

Paciņas 15 2 17 Ražots Eiropā 
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36.  Kafijas dzēriens 

 

Fasējums 

100 g 

burciņas 40 0 40  

37.  Vaniļas cukurs Fasējums 25 

g 

paciņas 20 25 45 Ražots Latvijā 

38.  Pipari  Graudi un 

malti , 

fas.15-20 g 

paciņas 40 25 65 Ražots Eiropā 

39.  Karijs Fasējums 

10-15g 

paciņas 0 30 30 Ražots Eiropā 

40.  Žāvētas dilles Fasējums 

10-15 g 

paciņas 20 15 35 Ražots Latvijā 

41.  Žāvēti pētersīļi Fasējums 

10-15g 

paciņas 170 15 185 Ražots Latvijā 

42.  Citronskābe  Fasējums 

25-30g 

paciņas 40 30 70 Ražots Eiropā 

43.  Ciete kartupeļu Iepakojums 

1 kg 

Kg 0 5 5 Ražots Latvijā 

44.  Lauru lapas Fasējums 

10-15g 

paciņas 10 20 30 Ražots Eiropā 

45.  Raugs  iepakojums 

– 100 g 

kg 3 10 13 Ražots Latvijā 

46.  Žāvēti augļi Fasējums 

1kg 

kg 40 5 45 Ražots Eiropā 

47.  Iebiezināts piens 

ar kafiju 

Burciņas 0.4 

kg 

Burciņas 0 16 16 Ražots Latvijā 

48.  Sterilizēts piens Burciņas 0.4 

kg 

Burciņas 0 30 30 Ražots Latvijā 

 

6. daļa “Dārzeņi un svaigi augļi” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvie

nība 

Daudzums Piezīmes 

Silenes  

pamatskola 

Skrudalienas 

pamatskola 
Kopā 

1.  Bietes  Bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 300 60 360 Ražots Latvijā 

2.  Burkāni  Bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 250 60 310 Ražots Latvijā 

3.  Sīpoli  Bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 150 30 180 Ražots Latvijā 

4.  Ķiploki   Bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 10 2 12 Ražots 

Latvijā, 

Eiropā 

5.  Kāposti svaigi Svaigi, bez 

plīsumiem, 

sveramie 

kg 270 70 340 Ražots Latvijā 

6.  Skāb. kāposti Fasējums 1kg kg 100 10 110 Ražots Latvijā 
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7.  Ķīnas kāposti Svaigi, bez 

bojājumiem  
Kg 0 20 20 Ražots Eiropā 

8.  Gurķi svaigi Svaigi, bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 130 90 220 Ražots Latvijā 

9.  Tomāti svaigi Svaigi, bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 130 100 230 Ražots Latvijā 

10.  Paprika sarkanā  Svaigi, bez 

bojājumiem, 

sveramie 

kg 10 15 25  

11.  Apelsīni  bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 180 100 280  

12.  Banāni  bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 150 100 250  

13.  Mandarīni  bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 120 80 200  

14.  Kivi  bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 50 20 70  

15.  Melones bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 0 60 60  

16.  Bumbieri  bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 70 60 130  

17.  Āboli  bez 

bojājumiem 

Sveramie 

kg 50 100 150  

18.  Pētersīļi svaigie Sveramie Kg 0 1.5 1.5 Ražots Latvijā 

19.  Dilles svaigas Sveramie Kg 0 2 2 Ražots Latvijā 

20.  Arbūzi Sveramie Kg 0 50 50  

21.  Selerijas kāti Sveramie Kg 0 10 10 Ražots Latvijā 

22.  Puravi Sveramie Kg 0 5 5 Ražots Latvijā 

23.  Dzērvenes Iepakojums 

plastmasas 

kastītēs, 

fasējums 200 g 

Iep. 0 16 16 Ražots Latvijā 

 

7. daļa “Kartupeļi ” 

 

N.p.k. Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvie

nība 

Daudzums Piezīmes 

Silenes  

pamatskola 

Skrudalien

as 

pamatskola 

Kopā 

1. Kartupeļi  Bez 

bojājumiem, 

maisos, 

sveramie 

kg 5000 900 

 

5900 Ražots Latvijā 
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Pielikums Nr.2 
Iepirkuma SkrudPP 2014/6 “Pārtikas produktu piegāde  

Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības  

 iestādēm 2014 / 2015 mācību gadā” nolikumam 

 
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas 

 

PIETEIKUMS 

IEPIRKUMAM  

“Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības iestādēm 2014 / 

2015 mācību gadā” 

Vispārēja informācija par Pretendentu: 

Pretendenta nosaukums: 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Telefons: 

Fakss: 

e-pasts: 

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.: 

Banka: 

Kods: 

Konts Nr.: 

Kontaktpersona (tālrunis): 
 

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt: 

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDI DAUGAVPILS NOVADA SKRUDALIENAS PAGASTA 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 2014 / 2015 MĀCĪBU GADĀ 
__________ iepirkuma daļai: _______________________________  

                                               /  dalas Nr./                                                              /nosaukums/ 

saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, saskaņā ar 

Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces par summu: 

 

Daļas 

Nr. 

 

Nosaukums 

 

 

Cena EUR, bez PVN 

21% 

 

PVN 21% 

 

Cena EUR, 

ar PVN 

     

     

     

     

     

     

 

Pielikumā: pretendenta piedāvātās līgumcenas atšifrējums uz _________lapām. 

 

Ar šo apliecinām: 

 ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39¹. panta pirmās daļas nosacījumi; 

 ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
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Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies slēgt līgumu un izpildīt visus līguma 

pamatnosacījumus un veikt pārtikas preču piegādi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteiktajiem 

daudzumiem. 
 

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem saskaņā ar 

Nolikuma III. nodaļu un Finanšu piedāvājuma. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Pilnvarotās personas paraksts:  

Datums un zīmogs:  
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Pielikums Nr. 3 
Iepirkuma SkrudPP 2014/6 “Pārtikas produktu piegāde  

Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības  

 iestādēm 2014 / 2015 mācību gadā” nolikumam 

 
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas 

 

 

Finanšu piedāvājums 

IEPIRKUMAM  

“Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības iestādēm 2014 / 

2015 mācību gadā” 

Identifikācijas Nr. „SkrudPP 2014/6” 

 

______________________________ 
(preču daļas Nr. un nosaukums) 

 

N.p

.k. 

Preces 

nosaukums 

Tehniskie 

parametri 

Mērvi

enība 

Daudzums Vienas 

vienības 

cena euro 

(bez PVN) 

Summa  

euro 

(bez 

PVN) 

Silenes 

 psk 

Skrudalien

as psk 

Kopā 

1.          

2.          

3.          

4.          

 Kopā        

 PVN 21 %        

 Pavisam kopā        

 

 

 

_____________________________________        ___________________           

(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)                 (paraksts)                                      

(vārds, uzvārds) 

_____________________________ 

(Dokumenta aizpildīšanas  datums)    z.v. 
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Pielikums Nr.4 
Iepirkuma SkrudPP 2014/6 “Pārtikas produktu piegāde  

Daugavpils novada Skrudalienas pagasta izglītības  

 iestādēm 2014 / 2015 mācību gadā” nolikumam 

 

 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

I E P I R K U M A  L Ī G U M S  Nr. __________ 

(Identifikācijas Nr. SkrudPP 2014/6)  
 

 

Silenē, 2014.gada ___.augustā 

 

Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvalde Reģ.Nr. 90000073569, tās 

vadītājas Betija Ivanovas personā, kura darbojas uz pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts 

– PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  

________________ (nosaukums), Reģ.Nr. _____________, tās ____________________(amats, vārds, 

uzvārds) personā, kur__ darbojas uz _______________ (pilnvarojošā dokumenta nosaukums) pamata, 

turpmāk tekstā saukts – PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk tekstā 

sauktas arī Puse/-es, pamatojoties uz iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Daugavpils novada 

Skrudalienas pagasta izglītības iestādēm 2014 / 2015 mācību gadā” (Identifikācijas Nr. SkrudPP 

2014/6) rezultātiem un PIEGĀDĀTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā 

saukts – Līgums, par sekojošo: 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt pārtikas preces, turpmāk tekstā 

sauktas PRECE, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto piedāvājumu (Tehnisko specifikāciju), kas ir šī 

Līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.1), Daugavpils novada Skrudalienas pagasta  izglītības 

iestādēm – Silenes pamatskolai, adrese Skolas iela 19, c.Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. un  

 Skrudalienas pamatskolai, adrese Miera iela 13, c.Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils 

nov., turpmāk tekstā KLIENTAM. Attiecībās ar PIEGĀDĀTĀJU KLIENTS darbojas kā 

PASŪTĪTĀJA pilnvarota persona. 

1.1. PASŪTĪTĀJS un PIEGĀDĀTĀJS vienojas, ka Līguma Pielikumā Nr.1 (Tehniskajā specifikācijā) 

norādītais PREČU apjoms ir maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un, ka PASŪTĪTĀJS, 

ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties PRECES atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par 

nepilnu apjomu.  
1.2. Piegādātājs garantē Preces kvalitāti. Nekvalitatīvu Preci Piegādātājs pieņem atpakaļ vai apmaina 

pret kvalitatīvu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Par cenu izmaiņām (ja tās mainās izgatavotāja rūpnīcā, sakarā ar inflāciju valstī u.c.), 

Piegādātājam jāinformē Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms to spēkā stāšanās. Preču 

cenu izmaiņas Piegādātājs nevar attiecināt uz jau pasūtītām Precēm. 

1.4. Puses vienojas, ka Preču cena var tikt pārskatīta 2 (divas) reizes Līguma spēkā esamības laikā, 

izmainot cenu par vienību ne vairāk kā par 10% no publiskā iepirkuma procedūrā piedāvātās 

cenas. Par pamatu cenu izmaiņai var būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi pamatoti 

apstākļi. Pusēm savstarpēji par to vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēti 

rakstiski ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Paredzamā Līguma summa ir līdz EUR ___________ (_____________ euro ____ euro centi), 

t.sk., PVN 21% EUR ________ (______________euro ____ euro centi).  
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2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt PIEGĀDĀTĀJAM par Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Preču un Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas dienas. 

2.3. PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM par Preci, pārskaitos naudas līdzekļus uz 

PIEGĀDĀTĀJA bankas kontu.  

2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis maksājumu bankā 

(bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma). 

2.5. PASŪTĪTĀJS neapmaksā tādas Preces izsniegšanu, kas neatbilst paredzētajai kvalitātei. 

2.6. Preces cenā ir ietverti: Preču vērtība, visi piegādes izdevumi. 

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

2.1.punktā. 

2.8. Pārtikas Preces, kurām tirgū ir sezonāla rakstura cenu pazemināšanās (Preces cena ir zemāka nekā 

šajā Līguma Tehniskajā specifikācijā noteiktā), jāpiegādā par tā laika perioda zemāko cenu, kas ir 

zemāka par Līgumā Tehniskajā specifikācijā noteikto vai piemērot atlaidi, par ko pēc KLIENTA 

ierosinājuma tiek slēgta atsevišķa vienošanās.  

2.9. Pārtikas Preces, kurām tirgū (tirdzniecībā) ir noteikta cenu pazemināšanās (Preces cena tirgū ir 

zemāka nekā šajā Līguma Tehniskajā specifikācijā noteiktā), jāpiegādā par tirgus cenu, kas ir 

zemāka par Līgumā Tehniskajā specifikācijā noteikto vai piemērojot atlaidi, par ko pēc KLIENTA 

ierosinājuma tiek slēgta atsevišķa vienošanās.  

2.10. Līguma ietvaros saskaņā ar KLIENTA pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces, kas aizstāj 

Līguma pielikumā norādītās preces tikai tad, ja tās pēc veida iekļaujas preču grupā, pēc būtības ir 

aizstājamas un to vienības (kg vai litrs) cena ir zemāka par tās Preces cenu, kuru piegādātā Prece 

aizstāj, bet kvalitāte ir ekvivalenta ar aizstājamās preces kvalitāti. Pušu pārstāvji iepriekš vienojas 

par šādu aizstājošu Preču piegādi un cenām.  

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. PASŪTĪTĀJA un KLIENTA tiesības un pienākumi:  

3.1.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

3.1.2. KLIENTS apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču pavadzīmi – rēķinu, vai 

arī iesniegt iebilduma aktu Preci pieņemt. 

3.2. PIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi:  

3.2.1. PIEGĀDĀTĀJS Preču piegādi veic Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā par ko Puses 

vienojušās. 

3.2.1.1. Skrudalienas pamatskolai - pirmdienās līdz plkst. 10.00 pieteiktu svaigo gaļu, maizes, 

dārzeņu un augļu produktus 

3.2.1.2.  Silenes pamatskolai –pirmdienās līdz plkst. 10.30 pieteiktu svaigo gaļu, maizes, 

dārzeņu un augļu produktus; 

3.2.1.3.   Konkrētais pārtikas preču sortiments un daudzums, kā arī piegādes grafiks citās dienās 

tiek saskaņots rakstiski vai mutiski (pa telefonu vai faksu) ar noteiktās izglītības iestādes 

darbinieku, kur izglītības iestādes darbinieks nosaka piegādes laiku, 

                   bet ne vēlāk par plkst. 15.00; 

 

4. PREČU PIEGĀDES, NODOŠANAS -PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Katra Preces piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izrakstītu Preču 

pavadzīmi - rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, KLIENTAM ir jāpārbauda piegādātās Preces 

atbilstība pasūtījumam, jāpārliecinās par Preces kvalitāti un jāpārbauda preces cenas atbilstība šī 

Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajām cenām un preču pavadzīmei – rēķinam un jāizdara atzīme par 

Preces pieņemšanu uz viena no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem.  

4.2. Preces piegādi PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJS veic uz sekojošām adresēm: 

4.2.1. - Silenes pamatskola, Skolas iela 19, c.Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. ; 

4.2.2. Skrudalienas pamatskola, Miera iela 13, c.Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 

4.3. Saskaņā ar šo Līgumu Preču piegāde notiek ar PIEGĀDĀTĀJA transportu un līdzekļiem, kura 

iekļauta Preces cenā. 
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4.4. KLIENTS pēc saviem ieskatiem izvēlas iegādājamās Preces atbilstoši šim Līgumam pievienotajā 

Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) norādītajam preču sortimentam un cenai. 

4.5. Preces pasūtījumu KLIENTS veic mutiski pa tālruni: __________, faksu: _____________ vai 

elektronisko pastu: ________________, norādot Preces piegādes vietu, laiku, veidu, sortimentu, 

daudzumu u.c. prasības. 

4.6. Preču piegāde tiek veikta savstarpēji vienojoties par piegādes laiku. Piegāde notiek 

_________________________ (pēc Klienta un Piegādātāja saskaņotā grafika pirms līguma 

slēgšanas) laikā no KLIENTA pasūtījuma saņemšanas brīža uz KLIENTA norādīto adresi un līdz 

KLIENTA norādītajai vietai. 

4.7. PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesību KLIENTAM izsniegt Preces citā vērtībā, kā tas norādīts šī Līguma 

Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1). 

4.8. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. 

4.9. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par piegādāto produktu atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktām drošības un higiēnas prasībām.  

4.10. KLIENTS apņemas saņemt Preci atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Preces pēc kvalitātes un 

kvantitātes jāpieņem PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja klātbūtnē. Preces skaitās pieņemtas no brīža, kad 

KLIENTS ir parakstījis preču pavadzīmi – rēķinu.  

4.11. Ja KLIENTS, Preci pieņemot, konstatē Preces neatbilstību Tehniskajai specifikācijai (neatbilst 

cenas (ir lielākas)), pasūtījumā norādītajām prasībām (veids, sortiments, daudzums u.c. prasības), 

Preci pieņem, bet uz Preču pavadzīmes - rēķina izdara atzīmi „Neapmaksāt. Tiks sastādīts 

iebilduma akts.” Un KLIENTS sastāda iebilduma aktu, ko iesniedz un/vai nosūta 

PIEGĀDĀTĀJAM. PIEGĀDĀTĀJAM šāda iebilduma akta saņemšanas gadījumā no KLIENTA 

jāizraksta jauna Preču pavadzīme – rēķins.  

4.12. Ja KLIENTS, Preci pieņemot, konstatē nekvalitatīvu un bojātu Preci, Preci nepieņem, un 

neparaksta Preču pavadzīmi – rēķinu, bet sastāda par to iebilduma aktu, ko iesniedz 

PIEGĀDĀTĀJAM. Šāda iebilduma akta iesniegšanas gadījumā, PIEGĀDĀTĀJS apmaina 

neatbilstošās Preces pret atbilstošām un piegādā papildus paredzētajā daudzumā 8 (astoņu) stundu 

laikā vai KLIENTA noteiktajā termiņā bez papildus samaksas. 

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Prece atbilst Līguma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem 

parametriem un citiem Līguma noteikumiem.  

5.2. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

5.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka Prece ir iepakota tā, lai to transportējot un glabājot, tās identitāte 

saglabātos nemainīga. 

5.4. PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preces, kurām derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 2/3 

no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa. Preces derīguma termiņam produktiem, kuri ātri 

bojājas, ir jābūt vismaz trīs dienas skaitot no piegādes dienas.  

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja šī Līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli 

atbildīga atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS neievēro Līgumā noteiktos pasūtījuma izpildes termiņus, tad PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas. 

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad PIEGĀDĀTĀJAM 

ir tiesības prasīt soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās 

Preču summas par katru nokavēto dienu. 

6.4. Līgumsoda un soda naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību pienācīgas 

izpildes.  

6.5. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 20 

% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

6.6. Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām 

mailto:prana@prana-ko.lv
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personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

 

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie PIEGĀDĀTĀJAM kavē šī Līguma 

saistību izpildi (ugunsgrēks, stihijas, karš, blokāde, eksporta – importa aizliegums vai citi kavējoši 

apstākļi), piegādes termiņš tiek pārcelt atbilstoši laikam, kurā darbojas neparedzētie apstākļi. 

7.2. PIEGĀDĀTĀJAM jāinformē PASŪTĪTĀJS par neparedzēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. 

7.3.  Ja Līguma termiņa pagarinājums sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem sastāda vairāk kā divus 

mēnešus, katrai Pusei neatlīdzinot otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu rezultātā radušos 

zaudējumus, ir tiesības atteikties no saistību izpildes, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

 

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, 

Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā Pielikumi un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Līgumu var izbeigt Pusēm vienojoties. 

8.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku 

paziņojumu 3 (trīs) dienas iepriekš, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

8.3.1. ja PIEGĀDĀTĀJS ir nokavējis Līgumā noteikto piegādes termiņu, un ja PIEGĀDĀTĀJA 

nokavējums ir sasniedzis vismaz 8 (astoņas) stundas vai; 

8.3.2. PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajā Preču pavadzīmē - rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) Līguma 

Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajām cenām; 

8.3.3. atkārtoti (vismaz trīs reizes) KLIENTS ir iesniedzis PIEGĀDĀTĀJAM iebilduma aktu par 

Preces neatbilstību Līguma Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1); 

8.3.4. atkārtoti (vismaz trīs reizes) KLIENTS ir iesniedzis PIEGĀDĀTĀJAM iebilduma aktu par 

Preces neatbilstību kvalitātei; 

8.3.5. atkārtoti (vismaz trīs reizes) KLIENTS ir iesniedzis PIEGĀDĀTĀJAM iebilduma aktu par 

piegādāto Preču neatbilstību pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c. prasības);  

8.3.6. ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja PIEGĀDĀTĀJS 

minēto saistību neizpildi nav novērsis 1 (vienas) darba dienas laikā pēc KLIENTA un/vai 

PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas. 

8.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nokavē maksājumu veikšanas 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 laušanu. Ja PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā neveic nokavēto 

maksājumu, tad PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu. 

8.5. Gadījumā, ja Puses pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Puses sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas 

uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi PIEGĀDĀTĀJA piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā 

pieņemtās Preces. PASŪTĪTĀJS veic norēķinu ar PIEGĀDĀTĀJU par saskaņā ar šo aktu 

pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs no 

PIEGĀDĀTĀJAM izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu 

atlīdzību. 

8.6. Ja PIEGĀDĀTĀJS nenodrošina Līguma prasības un ir konstatēts veselības traucējums kādam no 

izglītības iestāžu bērniem PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, kas apstiprināts ar Pārtikas un veterinārā 

dienesta izsniegtu apliecinājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties lauzt līgumu un šādā 

Līguma laušanas gadījumā PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu EUR 1000,00 

(viens tūkstotis euro, 00 euro centi) apmērā 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga paziņojuma no 

PASŪTĪTĀJA saņemšanas. 
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9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo 

pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums stājas spēkā no 2014.gada . 25.augusta un ir spēkā līdz 2015.gada 30.jūnijam, vai 

līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas 

vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar 

šo Līgumu, to lauž vienpusēji.  

10.2. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Ja Pusēm mainās personas dati vai bankas rekvizīti, Puse informē otru Pusi ne vēlāk kā 5 

(piecu) dienu laikā no izmaiņu brīža. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra 

Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

10.4. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un PIEGĀDĀTĀJAM, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.5. Puses apņemas neizpaust šī Līguma nosacījumus, saturu, izņemot gadījumus, ja informācija 

jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

10.6. Lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, Puses nozīmē kontaktpersonas šī Līguma izpildei: 

10.6.1. Pasūtītāja kontaktpersonas: Tatjana Klopova – Silenes pamatskola/ t. 65439367, 

                                              Santa Belousova  – Skrudalienas pamatskola / t. 65437658 _;  

10.6.2. Piegādātāja kontaktpersona: ____________________________, tālrunis ____________, fakss 

______________, mob.tālr.: ________________, e-pasts: __________________; 

10.6.3. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par Preču 

pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu un parakstīšanu, apstiprināšanu un nodošanu 

apmaksai. 

10.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām un 

Pielikumu Nr.1 uz ____ (__________) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs - pie PIEGĀDĀTĀJA. 

 

11. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI      

PASŪTĪTĀJS:  

Daugavpils novada pašvaldības 

Skrudalienas pagasta pārvalde 

Reģ.Nr. 90000073569 

Skaista iela 9, c.Silene,  

Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470 

 

Banka: Valsts kase  

Kods: TRELLV22 

Konts Nr.: LV 91TREL9812139002000 

 

Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja 

 

_______________________________ 

                         / B.Ivanova / 

z.v. 

PIEGĀDĀTĀJS:  

_______________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

______________________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

                         /____________ / 

z.v.  
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