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1. Vispārīgā informācija 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

            ID Nr.  - SPC „Pīlādzis” 2015/1 

1.2. Pasūtītājs 

            Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis” Daugavpils novada pašvaldība 

 

1.2.1.   Pasūtītāja rekvizīti: 

Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis” Daugavpils novada pašvaldība,  

Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450 

Reģistrācijas numurs: 90001595407 

 

1.2.2.  Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku 

informāciju par procedūru: 

Jānis Bartusevičs – Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” struktūrvienības vadītājs, tālruņa 

numurs 65430939. 

Vija Seile – Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” lietvede, tālruņa numurs 65430939, e-pasta 

adrese: spcpiladzis@inbox.lv.  

 

1.3. Iepirkuma priekšmets 

Pārtikas preču (turpmāk – Prece) piegāde Sociālo pakalpojumu centram „Pīlādzis” (SPC 

„Pīlādzis”) atbilstoši šī nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2. daļā un tehniskajā specifikācijā 

(turpmāk – Tehniskā specifikācija) (Nolikuma 4.pielikums) noteiktajām prasībām. 

1.4. Iepirkuma metode  

Iepirkuma metode ir iepirkums (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta nosacījumiem) 

(turpmāk tekstā – Iepirkums), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

(turpmāk tekstā – likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

 

1.5. Iepirkuma Nolikums 
1.5.1. Visa aktuālā informācija par Iepirkumu, t.sk. Nolikumu,  ir pieejama Daugavpils novada domes 

mājas lapā: www.dnd.lv., sadaļā Iepirkumi sākot ar dienu, kad paziņojums par iepirkumu ir 

publicēts IUB mājas lapā.  

1.5.2.  Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem Iepirkuma ietvaros 

notiek Likumā noteiktajā kārtībā, latviešu valodā uz Nolikuma 1.2.2. punktā norādīto e-pasta 

adresi. Saziņas dokumentā jāietver Iepirkuma nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs. 

1.5.3. Nolikumu Pretendents var saņemt arī Pasūtītāja telpās, iepriekš telefoniski piesakoties pie 

Nolikuma 1.2.2. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām. 

1.5.4. Ja Iepirkuma nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo 

tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus. 

1.6.        Piedāvājumu noformēšanas kārtība 

1.6.1.   Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, izņemot vispār pieejamo informāciju saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju jābūt 

marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums” vai “Konfidenciāli”. 

1.6.2. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts: 

 pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

mailto:spcpiladzis@inbox.lv
http://www.dnd.lv/


 

 

 atzīme “Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām” identifikācijas 

numurs SPC „Pīlādzis” 2015/1. Neatvērt līdz 2015.gada 22.aprīlim. 

1.6.3. Piedāvājums, kurš ir ievietots 1.6.2.apakšpunktā norādītajā aploksnē, sastāv no trīs daļām: 

1.6.3.1.  pieteikums un citi Pretendenta atlases dokumenti;  

1.6.3.2.   atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai aizpildīta tehniskā piedāvājuma veidlapa (5.pielikums); 

1.6.3.3. atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai aizpildīta finanšu piedāvājuma veidlapa (6.pielikums). 

1.6.4. Pieteikums un Pretendenta atlases dokumenti, ja pretendents tos iesniedz papīra formātā, ir 

jācaurauklo (piedāvājumam papīra formā pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli 

u.tml.) nav jācaurauklo. 

1.6.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem 

dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. 

1.6.6. Dokumenti un dokumentu kopijas jānoformē atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

1.6.7. Visas piedāvātās cenas norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

1.6.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus. 

1.6.9. Piedāvājums sagatavojams latviešu valodā, dokumentiem, kas ir svešvalodā, pievienojams 

tulkojums latviešu valodā. 

 

1.7. Cita informācija 

1.7.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 

kārtībā. 

1.7.2. Komisija pēc iespējamā pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu 

informāciju par iepirkuma nolikumu un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, 

kāda noteikta Nolikuma 1.5.2. punktā. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un 

Komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā – 

www.dnd.lv sadaļā Iepirkumi. 

1.7.3.   Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam tiek glabāti 

aizlīmētās aploksnēs. Priekšlaicīga aplokšņu  atvēršana nav pieļaujama. 

1.7.4.   Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

1.7.5.   Komisija pārbauda nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu 

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī tiesīga 

lūgt, lai Pretendents papildina vai precizē dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

 

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.8.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2015.gada 22.aprīlim plkst.15.00 Sociālo pakalpojumu  

centrs „Pīlādzis”, Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, vai 

nosūtot pa pastu.  

1.8.2. Piedāvājumi: 

1.8.2.1.kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti; 

1.8.2.2.kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti 

atpakaļ iesniedzējam. 

 

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un saistošs pretendentam līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai - vismaz 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no 1.8.1. punktā piedāvājumu iesniegšanas 

dienas. 

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 6.2.6. punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents 

http://www.dnd.lv/


 

 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 2 (divu) 

darba dienu laikā. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

2.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” saskaņā ar tehnisko    

specifikāciju (4.Pielikums). 

2.2.     CPV kods:15000000-8 

2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunktā iepirkuma 

priekšmeta daļām (preču grupām) vai vienu daļu (preču grupu).  

2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  

2.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) preču grupās, kas iedalās pozīcijās atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 4.pielikums). Preču norādītie apjomi ir uzskatāmi par 

prognozējamiem iepirkuma apjomiem līguma darbības termiņā. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu 

produktu daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt specifikācijā 

norādīto apjomu. 

 

Dzīvnieku izcelsmes produkti 
 

I Piens un piena produkti  

Preču grupa nr.1.  Piens un piena pārstrādes produkti 

 

II. Olas 

Preču grupa nr.2.  Olas 

 

 

2.6. Līgumsaistības: Par Pārtikas produktu piegādi SPC „Pīlādzis” tiks noslēgts iepirkuma līgums 

skaitot no dienas kad tiks noslēgts un līdz 2016.gada 26.februārim. 

 

3. Pretendentu atlases prasības 
 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā 

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā  arī neizskata 

Pretendenta piedāvājumu, ja tas atbilst jebkuram no Publisko iepirkuma likuma 39
1
.panta 

pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem. 

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3. Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju 

atbilstoši šī nolikuma prasībām. 
 

3.2. Informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 39
1
. pantu 

3.2.1.  Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā procedūrā saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likuma 39
1
. panta pirmās daļas 1., 2., 3.punktā minēto noziedzīgo 

nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā personā sodīta  

Latvijā, kā arī Publisko iepirkumu likuma šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu 

dēļ, iepirkuma komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

 3.2.1.1. par Publisko iepirkuma likuma 39
1
. panta pirmās daļas 1., 2., 3.punktā minētajiem 

pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumie – no Iekšlietu ministrijas centra (Soda reģistra); 

 3.2.1.2. par Publisko iepirkuma likuma 39
1
. panta pirmās daļas  4.punktā minētajiem faktiem – 

no Uzņemuma reģistra; 



 

 

 3.2.1.3. par Publisko iepirkuma likuma 39
1
. panta pirmās daļas  5.punktā minēto faktu – no 

Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. 

3.2.2 Atkarībā no 3.2.1. punktā veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija: 

 3.2.2.1 neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā procedūrā, ja konstatē, ka 

saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 

esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro; 

 3.2.2.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

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

— 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu 

nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu 

izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības 

izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas 

saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

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

nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

3.2.3. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 

iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 

Publisko iepirkuma likuma 39
1
.panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, 

iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā. 

3.2.4. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta ceturtajā daļā izslēgšanas 

noteikumu noilguma termiņi. 

 

 3.3.   Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām             

piegādāt preces 

3.3.1. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei - 

Pretendenta gada finanšu apgrozījums katrā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem jābūt 

vismaz kopējās piedāvātās līgumcenas apmērā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk kā 2011.gadā, 

vidējais apgrozījums katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem jābūt vismaz kopējās piedāvātās 

līgumcenas apmērā.  

3.3.2.  Ja Pretendents ir personu grupa, tā saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrēta 

līguma izpildei – visu personu grupā iesaistīto dalībnieku kopējais gada finanšu apgrozījums 

katrā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem jābūt vismaz kopējās piedāvātās līgumcenas 

apmērā. Personu grupai, kuras dalībnieki dibināti vēlāk kā 2011.gadā, kopējais apgrozījums 

katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem jābūt vismaz kopējās piedāvātās līgumcenas apmērā. 

3.3.3. Pretendentam ir jābūt spējīgam nodrošināt piegādājamās preces kvalitāti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un preču piegādi veikt noteiktajā kārtībā. 

3.3.4. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta 

piedāvājumu, ja tas konstatē neatbilstību Nolikuma 3.punktā minētajiem apstākļiem. 

3.3.5.  Preču piegādātājam ir pienākums sniegt rakstiskā veidā informāciju par produktiem, kurā norādīts, ka 

pārtikas produktu ražošanā neizmanto sintētiskās krāsvielas un kas nesatur ģenētiski 

modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti. 
 

 



 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 
 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti 

 

4.1.1. Pretendenta  pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikuma formu. 

Pieteikumu paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona.  

4.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas 

reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (kopija). 

 4.1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta izdota Reģistrācijas apliecības kopija vai atzīšanas apliecības 

kopija. 

4.1.4.  Vismaz trīs atsauksmes no pasūtītājiem, kuru vajadzībām Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā ir piegādājis iepirkuma priekšmetam līdzīgas preces. Atsauksmes jānoformē atbilstoši 

likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. 

4.1.5.  Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas par tā 

finanšu apgrozījumu pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (oriģināls). 

4.1.6.  Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums uz Pretendenta veidlapas par to, 

ka pārtikas produktu ražošanā neizmanto sintētiskās krāsvielas un kas nesatur ģenētiski 

modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, saskaņā ar 13.03.2012. MK 

noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 

3.pielikuma 9.punkta prasībām (oriģināls). 
              

4.2.         Tehniskais piedāvājums 
4.2.1. Pretendents, iesniedzot tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam „Tehniskā 

piedāvājuma veidlapa”, apliecina piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā 

(Nolikuma 4. pielikums) noteiktajām prasībām, apstiprina tās kvalitāti. 

4.2.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunkta iepirkuma 

priekšmeta preču daļām (preču grupām) vai arī par atsevišķu preču daļu (preču grupu). Preču 

grupā jābūt piedāvāt visām preču pozīcijām (vienībām). Pretendents atstāj neaizpildītas tās 

pozīcijas, kurās tas neiesniedz piedāvājumu. 

4.2.3. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendentam ir jāidentificē piedāvātā prece atbilstoši 

nolikuma 5.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma veidlapa” noteiktajam. Ja pretendentam nav 

iespējas identificēt preci atbilstoši nolikuma 5.pielikumā „Tehniskā piedāvājuma veidlapa” 

noteiktajam, pretendents kā identifikatoru var iesniegt preces etiķeti vai ražotāja sagatavotu 

preces aprakstu (šos dokumentus pretendents ir tiesīgs iesniegt elektroniski, ierakstot CD vai 

citā datu nesējā). Ja precei nebūs norādīti prasītie identifikatori vai pēc tiem nebūs iespējams 

identificēt piedāvāto preci, piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiks uzskatīts 

par neiesniegtu. 

4.2.4. Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 

4.pielikums) norādītās preces ar citām precēm, kuras tāpat pilnībā atbilst tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

4.2.5. Tehniskajam piedāvājumam var tikt pievienoti informatīva satura preces apraksti latviešu 

valodā. Iesniedzot šajā punktā minētos aprakstus, tie nav jācauraukloj un tie nav jātulko. 

4.2.6. Pretendents iesniedz Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 4. pielikums) atsevišķām precēm 

vai preču grupām noteiktos dokumentus (sertifikātus, atļaujas u.c.), kas pierāda atbilstību 

tehniskās specifikācijas prasībām. 

4.2.2.     Minimālās prasības iegādājamajām precēm:  

4.2.2.1. apakšminēto pārtikas produktu ražošanā neizmanto sintētiskās krāsvielas un kas nesatur 

ģenetiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti. 

4.2.3.    Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas gaitā ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota 

Tehniskajā un  Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču 



 

 

paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem 

dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt preču atbilstību. 

4.2.4.   Tehniskā piedāvājumā jāiekļauj preces kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kā arī 

preces piegādi, atbilstoši 3.3.3.punkta prasībām. 

 

4.3. Finanšu piedāvājums 
4.3.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai 

(Nolikuma 6.pielikums). 

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas vienības maksimālo cenu euro (EUR) bez 

PVN atsevišķi katrai precei visā līguma darbības laikā. Cenā ietver preču piegādes izmaksas, 

visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs 

maksājamie nodokļi un nodevas. Pretendents atstāj neaizpildītas tās pozīcijas, kurās tas 

neiesniedz piedāvājumu.  

4.3.3.    Uz atsevišķu iepirkumu daļu preču grupās jābūt piedāvātām visām preču pozīcijām (vienībām) 

un piedāvātām cenām uz to. Gadījumos, ja Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā uz atsevišķu 

iepirkuma priekšmeta daļu nav norādītas visas preču pozīcijas (vienības) un to cenas, tad 

iepirkuma komisija tādus piedāvājumus noraida kā neatbilstošus nolikuma prasībām.  

4.3.4.     Pretendentam ir jānodrošina tas, ka iepirkumā piedāvātās cenas iepirkuma līguma izpildes 

gaitā nemainīsies. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt 

par pamatu cenu paaugstināšanai  un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un 

jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji 

 
5.1.      Piedāvājuma izvēles kritērijs ir  piedāvājums, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, 

iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

5.2. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktajām 

prasībām (t.sk. noformējuma prasībām, kas var ietekmēt piedāvājuma būtību vai tā tiesiski 

saistošo raksturu pretendentam) un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar 

izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

5.3. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību 1.6. 

punktā noteiktajām noformējuma prasībām.  

5.4. Komisija vērtē pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar 3.1.- 3.3. punktu, lai pārliecinātos, 

vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases un minimālajām kvalifikācijas 

prasībām.  

5.5. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.2. 

punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai. Ja tehnisko piedāvājumu atbilstības 

izvērtēšanas gaitā rodas objektīva nepieciešamība, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam 

3 darba dienu laikā iesniegt nepieciešamo papildu informāciju par piedāvāto preci.  

5.6. Iepirkuma nolikuma 1.6., 3.2. un 5.4.punktā komisijas pieprasītās papildu informācijas 

neattaisnota nesniegšana ir pielīdzināma iepirkuma nolikumā izvirzīto un Publisko iepirkumu 

likumā piesaistīto prasību neizpildei. 

5.7. Komisija līguma slēgšanai izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļas (preču grupas) sadaļā 

pretendentus, kuri atbilst atlases prasībām un kuri iesnieguši tehniskajām specifikācijām 

atbilstošus tehniskos piedāvājumus.  

5.8.        Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, neatkarīgi no iepirkumā piemērotā piedāvājuma izvēles kritērija 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājuma iesniedzējam, kura piedāvājumā ir 

vairāk produktu, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai bioloģiskās 

lauksaimniecības shēmas prasībām. 



 

 

Gadījumā, ja kādai no iepirkuma daļām, diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienāda 

piedāvājuma zemāka cena, tad iepirkuma komisija izvēlēsies pretendentu, kurš piedāvā 

vietēja ražotāja preces vai pretendentam, kuram ir tuvāks piegādes attālums. 

 

 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi 
 

6.1.  Pretendenta tiesības 
6.1.1. Iesniegt piedāvājumu. 

6.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka pasūtītājs saņēmis piedāvājumu.  

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

6.2.  Pretendenta pienākumi 
6.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

6.2.3. Savlaicīgi sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai. 

6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu un 

iesniegšanu. 

6.2.5. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.2.6.  Pretendentam, kas izvēlēts līguma slēgšanai, ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā no 

attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, parakstīt līgumu.  

 

7. Iepirkuma līgums 
 

7.1.   Pasūtītājs par katru iepirkuma priekšmeta daļu (atbilstoši Nolikuma 1.3.punktam) slēgs 

iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto 

piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un 

iepirkuma līguma projektu (8.pielikums).  

7.2.    Iepirkuma līgumu slēdz Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā   

termiņā. 

7.3.    Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā 

mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā 

iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās 

dienas. 
 

8.  Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 
 

 8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

8.1.1.  Pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs 

pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos. 

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentus. 

8.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

8.1.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu atsakās 

slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 



 

 

8.1.5.  Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 

zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par  vienu tirgus dalībnieku kopā ar 

sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja 

nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

8.1.6. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai, ja Pretendenti neatbilst izvirzītājām 

kvalifikācijas prasībām, komisija var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez 

rezultātiem. 

8.1.7. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases 

prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka 

izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, 

ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru. 

 

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1.    Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

8.2.2.   Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

8.2.4.  Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. Pielikumi 
 

9.1  Nolikums izstrādāts uz 10 (desmit) lapām, neieskaitot pielikumus. Visi pielikumi ir šā 

nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums – Pieteikuma veidlapa dalībai iepirkumā; 

2. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums dalībai iepirkumā; 

3. pielikums – Apakšuzņēmēja piegādājamo preču saraksts; 

4. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

5. pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa; 

6. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa; 

7. pielikums – Dokumentu tabula; 

8. pielikums – Līguma projekts un Neatbilstības akts. 

 

 



 

 

1.pielikums 

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

PIETEIKUMA VEIDLAPA DALĪBAI KONKURSĀ  

 

2015. gada  

Iepirkums:  „Pārtikas preču piegāde SPC „Pīlādzis”  vajadzībām” (ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1) 

Pretendents:  

Adrese:  

Reģ. Nr.:  

Banka, bankas kods:  

Bankas konta Nr.:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa Nr.  

Faksa Nr.:  

e-pasts:  

 

kuru pārstāv          ______________________________________________________ 

                                    (pārstāvja/pilnvarotās personas amats un vārds un uzvārds, pilnvarojuma pamats) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

piesakās piedalīties iepirkumā (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta nosacījumiem) „Pārtikas produktu 

piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  un piedāvā veikt 

iepirkuma priekšmetā minēto preču piegādi saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma un tā sastāvā esošā līguma 

noteikumiem, apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>”, iepirkuma identifikācijas Nr. ___ 

nolikumu, t.sk., līgumu un tehnisko specifikāciju, piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām, un tam šajā 

sakarā nav nekādu pretenziju; 

1) apņemas ievērot iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>”, iepirkuma identifikācijas Nr. ___ nolikuma 

prasības; 

2) apņemas parakstīt iepirkuma „<iepirkuma nosaukums>”, iepirkuma identifikācijas ___ nolikuma sastāvā 

esošo līgumu nolikumam pievienotajā redakcijā, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tam 

tiesības slēgt konkrēto līgumu; 

3) apliecina, ka ir sniegta patiesa informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai;   

4) apliecina, ka Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu 

noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši trīs gadi; 

5) apliecina, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a)  viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības 

dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, 

vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 



 

 

b)   personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par 

personām, kuras uzsāk darbu, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir pagājuši 18 mēneši; 

6) apliecina, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 
izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, 
vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas 
soda vai naudas sodu samazinājusi, vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 
spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši 12 mēneši; 

7) apliecina, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un līdz līguma izpildes paredzamajam 
beigu termiņam Pretendents nebūs likvidēts; 

8) apliecina, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 
(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas 

amata nosaukums un/vai statuss) 

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 



 

 

2.Pielikums 

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

 

 

Apakšuzņēmēja apliecinājums dalībai   
Iepirkumā (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta nosacījumiem)  

 „Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1 

 

2015. gada _______________ 

Adresāts: Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”, reģ. Nr.90001595407 

Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, Latvija 

 

Ar šo paliecinām savu līdzdalību kā pretendenta _______________________apakšuzņēmējs iepirkumā  

„Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām”,  

identifikācijas Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1. 

 

Apakšuzņēmēja nosaukums: 

Reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Faktiskā adrese: 

Tālrunis, fakss, e-pasts: 

Kontaktpersona: (ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālr.Nr., e-pasts) 

 

Gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies: 

veikt ____________________________________________________ produktu piegādi. 
(apakšuzņēmēja piegādātās preču grupas nosaukums,) 

 

 

Apstiprinām, ka piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam prasību izpildi, kā arī garantējam iesniegto 

dokumentu un informācijas patiesumu.  

 

__________________________________________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 

Z.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Pielikums 

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

 

Apakšuzņēmēju piegādājamo preču saraksts   
Iepirkumā (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta nosacījumiem)  

 „Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1 

 

        Apakšuzņēmējiem, kuru veiktās piegādes vērtība ir vismaz 20 procenti  

no kopējās iepirkuma līguma vērtības, piegādes produktu saraksts 

 

Apakšuzņēmēja nosaukums Nododamās 

piegādes apjoms 

(% no kopējās 

cenas) 

Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu preces 

   

   

   

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

4. Pielikums 

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

 

 

Tehniskā specifikācija 
 

▫ MK noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un 

ārstniecības iestāžu pacientiem” no 13.03.2012.  

             Piegādes nosacījumi:  

* Atkarībā no situācijas iestādē, pasūtītājam ir tiesības mainīt piegādes dienas un laiku, par to  piegādātāju brīdinot 10 darba dienas iepriekš.  

* Pasūtītājs 1 dienu iepriekš  (telefoniski vai pa faksu līdz plkst. 12:00) informē piegādātāju  par   produktu sortimentu un daudzumu attiecīgajā piegādes 

dienā.  

 

Preču grupas Preces  nosaukums Piegādes dienas Piegādes laiks 

Dzīvnieku izcelsmes produkti    

I. Piens un piena produkti 

 

 Otrdiena, ceturtdiena Līdz 12.00 

 

Preču gr. Nr. 1. Piens un piena pārstrādes produkti   

II. Olas  Ceturtdiena 

 

Līdz 12.00 

 

Preču gr. Nr. 2. Olas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Piens un piena produkti 
 

Preču grupa Nr. 1.  Piens un piena pārstrādes produkti 
 

Pozīcijas 

numurs 

Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 

saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 

apjoms līdz 

26.02.2016. 

1.1 Piens Līdz  2.5% tauku saturs, produkta garša tīra, krāsa balta 

vai viegli iedzeltena, konsistence viendabīga, bez tauku 

piciņām un olbaltum vielu pārslām 

20 litru noslēgtā  

spainī, 

1 litra polietilēna pakas 

 

litri 1700 

 

400 

1.2 Kefīrs Līdz  2.5% tauku saturs, pienskāba, atspirdzinoša, 

skābpiena produktam raksturīga garša un smarža, krāsa 

balta vai viegli iedzeltena, konsistence viendabīga, 

mēreni bieza ar izjauktu recekli  

Elopaka litri 400 

1.3 Jogurts 

sveramais 

1,2-2,5 % tauku saturs, receklis izjaukts, konsistence 

viendabīga visā masā. Garša tīra, pienskāba, saldena ar 

pievienoto piedevu garšu un aromātu, krāsa balta vai 

viegli iedzeltena ar pievienoto augļu ogu toni, bez 

sintētiskām krāsvielām un konservantiem 

Sveramais  kg 250 

1.4 Krējums 

skābais 

20- 25% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam 

krējumam raksturīgu tīru produkta smaržu. Konsistence 

viendabīga, mēreni bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no 

baltas līdz krēmkrāsai 

Sveramais, 3-5 kg kg 600 

 

1.5 Biezpiens Vājpiena, tauku saturs 0,5%, garša un smarža – tīra, 

pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga ar biezpiena 

graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās. 

Krāsa – no baltas līdz krēmkrāsai. 

sveramais 1-5 kg kg 

 

500 

 

1.6 Sviests Saldkrējuma, garša un smarža – tīra, konsistence 

viendabīga, plastiska masa griezumā virsma gluda, 

nedaudz spīdīga, krāsa no gaiši dzeltena, līdz dzeltenai, 

vienmērīga visā masā, bez  garšvielām  

0.2 kg fasējums  kg 350 

1.7 Biezpiena 

sieriņi 

Biezpiena masa viendabīga, mēreni blīva, saldena ar 

biezpiena masai raksturīgu tīru pienskābu garšu un 

0.04 – 0.1 kg fasējums  gab. 1300 



 

 

aromātu. Biezpiena sieriņš klasiskais, ar dažādu 

glazējumu, bez piedevām  

1.8 Siers  Puscietie, nogatavināti (nogatavināšanas laiks ne mazāk 

kā 35 d), ar tauku saturu siera sausnā 45-50%, ar siera 

šķirnei raksturīgu acojumu  

1-5 kg, sveramais kg 350 

1.9 

 

Kausēts siers Klasiskais, bez piedevām. Siera virsma tīra, spīdīga, 

konsistence – maiga, smērīga, viendabīga. Krāsa – no 

gaiši dzeltena līdz dzeltenam. Svaigam sieram un 

pasterizācijai raksturīgu tīru garšu, tauku saturs sausnā 

var būt no 15-26%. 

0.3-1.0 kg 

 

kg 40 

1.10 Vājpiena 

pulveris 

Sauss, irdens, gaiši dzeltenā krāsā, sveramais, maisos 10-25kg kg 100 

 
 

 

II. Olas 

 

Preču grupa Nr.2.  Olas 
 

Presētā kartona bretēs  

Derīguma termiņš nevar būt mazāks par 14 dienām 

 

Pozīcijas 

numurs 

Produkta 

nosaukums 

Tehniskās prasības specifikācijai Vēlamais iepakojuma 

veids un tilpums 

Mērvienība, 

saskaņā ar kuru  

piedāvā cenu 

Plānotais max. 

apjoms līdz 

26.02.2016. 

2.1 Svaigas vistas 

olas 

Svaigas, tīrām čaumalām no ārpuses, veselas, nebojātas, 

A kategorijas L lielums (vid. olas svars 63-73.gr) 

Pa 10 vai 30 ligzdiņām 

1 pakā 

gab 7000 

2.2 Svaigas vistas 

olas 

Svaigas, tīrām čaumalām no ārpuses, veselas, nebojātas, 

A kategorijas M lielums (vid. olas svars 60.gr) 

Pa 10 vai 30 ligzdiņām 

1 pakā 

gab 6000 

 

 

 

 



 

 

5.pielikums 

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA  

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām nolikuma 2.5.punktā noteiktajām  iepirkuma priekšmeta preču grupām vai par katru preču grupu atsevišķi. 

 

**Ar piedāvātās preces identifikatoru saprot preces ražotāja vai piegādātāja preces tiešsaisti (linku) uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapas vietni, kurā apskatāma 

 piedāvātā prece un tās tehniskie parametri.  

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.  

     

Vispārīgās obligātās prasības:    

1. Atbilst ES un Latvijas Republikas tiesību aktu normām, kas regulē pārtikas ražošanu un apriti.  
2. Produkta sastāvā nedrīkst būt šādas krāsvielas: E102, E104, E110, E124, E120, E122, E127, E129, E131, 

E132, E133, E142, E151, E155  un saldinātāji: E950, E951, E952, E954 
 

3. Visiem produktiem jābūt safasētiem atbilstoši drošības un higiēnas prasībām, nebojātā ražotāja iepakojumā.    
 

4. Nesatur ģenētiski modificētus organismus un nav ražota no ģenētiski modificētiem  

organismiem 

 

 

 

 

Daļas Nr. 

 

Pozīcijas  

numurs 
Produkta 

nosaukums 

Iepakojuma 

veids un tilpums 

Ražotājs/ 

Izcelsmes valsts 

Piedāvātās preces fasējums, iepakojums, raksturojums – 

tehniskās prasības 

Identifikators 

      

      

      



 

 

                                                                                      6. Pielikums  

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

Finanšu piedāvājuma veidlapa 

No sezonas svārstībām neatkarīgiem pārtikas produktiem. Preču grupas nr.1; 2. 

Kopā - EUR 

 

 

 

 

 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 

Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Pretendents ir tiesīgs norādīt piedāvātās preces vienas vienības (iepirkuma mērvienības) cenu euro bez PVN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

p.k. 

Produkta nosaukums Iepakojuma veids un 

tilpums 

Produkta 

mērvienība 

Plānotais max. 

apjoms 2015.g 

Piedāvātā vienas 

vienības max 

 cena EUR  

(bez PVN) 

Summa par plānoto 

apjomu  

EUR (bez PVN) 

       

       

       

       

       



 

 

7. Pielikums  

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

 

Dokumentu tabula 

 

Dokumenti, pamatojoties uz kuriem pretendenti iesniedz piedāvājumu, atbilstoši izvirzītajām prasībām, ņemot vērā iepirkuma priekšmeta daļu uz 

kuru pretendents piesakās. 

 

Produkts - piegādātājs Dokuments 

Reģistrācija vai 

atzīšana PVD 

Citi papildus nepieciešamie 

dokumenti 

Normatīvais akts 

MK – Ministru kabineta 

noteikumi 

R – regula 

PAUL – pārtikas aprites 

uzraudzības likums 

Piens un piena produkti – 

ražotājs / pārstrādes uzņēmums 

Atzīšana  PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 

R 852, R 853 

Olas - ražotājs Atzīšana  PAUL, 5.pants 1., 2.daļa 

R 852, R 853 



 

 

8. Pielikums  

Iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1  

PROJEKTS 

PIEGĀDES LĪGUMS  Nr. ______ 

„Pārtikas produktu piegāde SPC „Pīlādzis” vajadzībām” 

(iepirkuma ID Nr. SPC „Pīlādzis” 2015/1) 

 

 

Daugavpils novada Kalupes pagastā                              2015.gada _____________ 

 

Sociālo pakalpojumu centrs „Pīlādzis”, reģ. Nr.90001595407, adrese: Lielā iela 43, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV – 5450, tā direktores ________________  personā, kura 

rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk  - PIRCĒJS no vienas puses, un ____________________ 

______________, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas numuru _______________, tās _________________________________  personā, kurš  

rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – PĀRDEVĒJS no otras Puses, abi kopā  saukti Puses un katrs 

atsevišķi  Puse, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” rīkotā atklātā konkursa 

rezultātiem  un saskaņā ar PĀRDEVĒJA  _______________ iesniegto  piedāvājumu, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk – tekstā Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā  ___________________ saskaņā ar 

Iepirkuma Nolikuma tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu Līguma 1. pielikumā. 

 

2. PRECES CENA, DAUDZUMS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 

2.1. Vienas PRECES cena noteikta saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu un tās piegādes 

uzskaitījums un apjoms uzrādīts atbilstoši tehniskai specifikācijai.  

2.2. Cena par PRECES 1 (vienu) vienību ir norādīta finanšu piedāvājumā (1. pielikums). Šajā cenā 

ir iekļauta PRECES vērtība, iepakojuma, piegādes un izkraušanas izmaksas, visi valsts un 

pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, visi iespējamie riski, kas saistīti ar 

tirgus cenu svārstībām. 

2.3. PRECES cena nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, izņemot pievienotās vērtības nodokļa 

pieauguma gadījumā un tikai tā apmērā. 

2.4. Līguma kopējā summa par plānoto PRECES piegādes apjomu sastāda EUR ______ 

(_________summa vārdiem)  bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 21% (divdesmit viena 

procenta). Līguma kopējā summa ar PVN 21% sastāda EUR __________ 

(_______________summa vārdiem), tajā skaitā PVN 21% - EUR ________ 

(___________summa vārdiem). 

2.5. Līguma kopējo summu sastāda visu PREČU, kas piegādātas un pieņemtas, pamatojoties uz 

Līgumu, kopējā cenu summa. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. PĀRDEVĒJS: 

3.1.1. piegādā un nodrošina PRECES atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Līguma 

noteikumiem, kā arī ar likumiem un citiem tiesību aktiem noteiktiem un vispāratzītiem 

kvalitātes standartiem; 

3.1.2. PĀRDEVĒJS nodrošina PRECES piegādi tās ražotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina 

pilnīgu PRECES drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 



 

 

3.1.3. Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiks nodrošināta PRECES piegāde, jāatbilst valstī noteikto 

normatīvo aktu prasībām, un ir jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtai atļaujai 

pārtikas pārvadāšanai ar tiem; 

3.1.4. PRECES marķējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai, tai objektīvi 

jāatspoguļo PRECES drošums vai nekaitīgums un kvalitāte. Marķējumā sniegtā informācija 

nedrīkst piedēvēt PRECEI īpašības, kādas tai nepiemīt, kā arī maldināt pircēju, ka PRECEI 

piemīt kādas specifiskas īpašības, ja tādas īpašības piemīt visām attiecīgā veida PRECĒM; 

3.1.5.  PRECES marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt 

skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi; 

3.1.6. Uz PRECES iepakojuma marķējumā norāda šādu informāciju: 

3.1.6.1. PRECES nosaukumu un tās sastāvdaļas; 

3.1.6.2. neto masu; 

3.1.6.3. PRECES realizācijas termiņu, kā arī, īpašus PRECES uzglabāšanas vai lietošanas 

noteikumus, ja nepieciešams ievērot šādus noteikumus, lai nodrošinātu PRECES pareizu 

lietošanu; 

3.1.6.4. Eiropas Savienībā reģistrēta ražotāja, iepakotāja, vai importētāja nosaukumu un adresi; 

3.1.6.5. ziņas par PRECES izcelsmes vietu, ja šādas informācijas trūkuma dēļ PIRCĒJAM var 

rasties maldinošs priekšstats par PRECES izcelsmes vietu; informācijai jābūt valsts valodā. 

3.1.7. ja PĀRDEVĒJS piegādājis nekvalitatīvu PRECI, tad tas uz sava rēķina apmaina PRECI pret 

jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā; 

3.1.8. no PĀRDEVĒJA puses atbildīgais par līguma izpildi: _______________ 

_________________,tālr.___________________. 

3.2. PIRCĒJS: 

3.2.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošu PRECI un veic apmaksu; 

3.2.2. no PIRCĒJA puses iepirkuma atbildīgā amatpersona noliktavas pārzine ____ 

____________, tālrunis:________________. 
 

4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA UN RISKA PĀREJA 

4.1. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI atsevišķās piegādes partijās ar savu transportu uz 

piegādātāja rēķina  – un veic PRECES izkraušanu. 

4.2. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM PRECI pa partijām. PIRCĒJS telefoniski vai pa e-pastu 
paziņo PĀRDEVĒJAM par nepieciešamo PREČU daudzumu. Pēc saskaņošanas ar PIRCĒJU 
PĀRDEVĒJS PRECI piegādā PIRCĒJAM izdevīgā laikā un noteiktajā vietā darba dienā 
savstarpējās vienošanās termiņos vai atbilstoši konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā 
noteiktajā laikā konkrētajai preču grupai. 

4.3. PĀRDEVĒJS iepriekš mutiski saskaņo ar Līguma 3.2.2. punktā norādīto PIRCĒJA iegādes 

atbildīgo amatpersonu konkrētu piegādes laiku.  

4.4. PRECI nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot PREČU pavadzīmi. PRECE uzskatāma 

par piegādātu ar PREČ pavadzīmes abpusēju parakstīšanas brīdi. 

4.5. PIRCĒJAM ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt PRECI, nepieņemt to un neparakstīt 

PREČU pavadzīmi, ja PRECE nav kvalitatīva vai neatbilst PRECES Tehniskajai 

specifikācijai, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā 

PĀRDEVĒJAM ir pienākums piegādāt PRECI atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt 

uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts. 

4.6. PĀRDEVĒJS nes pilnu materiālo atbildību par PRECES nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz 

PREČU pavadzīmes abpusējam parakstīšanas brīdim. 

4.7.  Ja tiek atklāta PRECES neatbilstība kvalitātei vai cita veida neatbilstība līguma noteikumiem 

PIRCĒJS nekavējoties par neatbilstības faktu telefoniski paziņo PĀRDEVĒJAM un sastāda 

neatbilstības aktu, ko iesniedz PĀRDEVĒJAM. 

4.8.  PĀRDEVĒJA pienākums ir dot norādes par rīcību ar šādu PRECI, atzīt PRECES neatbilstību, 

vai  nekavējoties, tajā pašā dienā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai. 



 

 

4.9.  PĀRDEVĒJAM jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā PRECE pret kvalitatīvu un Līguma 

prasībām atbilstošu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 4.7. punktā minētā akta 

sastādīšanas brīža. 

4.10.PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo PREČU transportēšanu pie 
PĀRDEVĒJA, un apmainīto PREČU piegādi PIRCĒJAM. 

4.11.Ja PĀRDEVĒJS, saņēmis paziņojumu nespēj novērst PRECES trūkumus PIRCĒJAM 
pieņemamā termiņā no pretenzijas saņemšanas brīža, tad PIRCĒJS var veikt nepieciešamās 
darbības uz PĀRDEVĒJA rēķina un riska. 

4.12.Punktā 4.7. un 4.8. minēto darbību neveikšana no PĀRDEVĒJA puses nozīmē pretenzijas 
atzīšanu. 

 

5. KVALITATĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠA PRECE 

5.1. PRECES kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.  

5.2. Ar Līguma prasībām atbilstošu PRECI šī Līguma ietvaros saprotama PRECE, kas atbilst 

Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam. 

      

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Norēķināšanās par PRECI tiek veikta EUR (eiro) ar pārskaitījumu PĀRDEVĒJA norādītajā 

norēķinu bankas kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no PRECES piegādes dienas pēc 

PĀRDEVĒJA iesniegta un PIRCĒJA akceptēta preču pavadzīmes  saņemšanas. 

6.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu par PRECI 

PĀRDEVĒJA kontā. 

6.3. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar 

naudas pārskaitījumiem. 

6.4. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša PRECE, par ko Līgumā 

noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par PRECI notiek pēc tās apmaiņas pret 

kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem. 

6.5. Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un 

apstiprina savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Puses fiksē katras Puses izpildītās un 

neizpildītās saistības. 

 

7. REALIZĀCIJAS TERMIŅŠ 

7.1. PĀRDEVĒJS norāda PRECEI atbilstošu realizācijas termiņu, kas ir ne mazāks kā norādīts 

Līguma pielikumā (tehniskā specifikācija) no PRECES piegādes brīža: pavadzīmes abpusējas 

parakstīšanas dienas. Šajā termiņā PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PRECE saglabā pienācīgu 

kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības. 

7.2.  PĀRDEVĒJAM nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo PRECI, ja tā zaudējusi kvalitāti, 

PIRCĒJAM  neievērojot PRECES uzglabāšanas un lietošanas noteikumus. 

7.3.  PRECE neatbilst Līguma noteikumiem, ja par PRECI sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga 

vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār, vai arī tas rada vai var radīt 

apdraudējumu PIRCĒJA mantai. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1.  Ja PĀRDEVĒJS nepiegādā PRECI Līgumā noteiktajā termiņā, vai kavē PREČU piegādi 
vairāk kā par 2 (divām) stundām, PIRCĒJAM ir tiesības nepieņemt PRECES. Par katru 
kavējuma stundu PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no 
nepiegādāto PREČU vērtības, bet ne   vairāk kā 10 (desmit) % no nepiegādāto PREČU 
vērtības.  

8.2.  Ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI un neapmaina to 

Līguma 4.9. punkta noteiktajā kārtībā, tad tas 10 (desmit) dienu laikā atmaksā PIRCĒJAM 



 

 

nekvalitatīvās PRECES cenu un līgumsodu 20% apmērā no nekvalitatīvās PRECES cenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

8.3. PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās 

summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes. 

8.4. Ja PĀRDEVĒJS nepilda 5.2., 4.7. un 4.10. punktu noteikumus, tad PIRCĒJAM ir tiesības 
līgumsodu un radušos zaudējumu summas ieturēt, samazinot kārtējo PĀRDEVĒJAM veikto 
maksājumu. 

8.5. Ja PIRCĒJS neveic samaksu līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā kavējuma procentus 1% 

(viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 10 

(desmit) darba dienu laikā no PĀRDEVĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas. 

8.6. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 10.3.1. vai 10.3.2. vai 10.4. punktiem vainīgā Puse 

maksā Līgumā noteikto līgumsodu. 

8.7. Pēc PIRCĒJA vai PĀRDEVĒJA rakstveida pieprasījuma PĀRDEVĒJS vai PIRCĒJS 

atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, 

kas radušies PĀRDEVĒJA vai PIRCĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par 

šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts 

attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma 

izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. 

9.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības 

izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no pusēm pilnīgi neatkarīgi 

radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

9.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne 

paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, 

nav bijis iespējams novērst. 

9.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 

katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 

(piecas) darba dienas iepriekš.  

 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses 

atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības 

risināmas Latvijas Republikas tiesā. 

10.2. Puses var lauzt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties, pirms Līguma darbības termiņa 

beigām. 

10.3. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma: 

10.3.1. ja PĀRDEVĒJS kavē PRECES piegādes termiņu vairāk kā divas reizes; 

10.3.2. ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI un nav to apmainījis 

Līguma 4.9. punktā noteiktā kārtībā; 

10.3.3. ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI vairāk kā divas 

reizes. 

10.3.4. pamatojoties uz finanšu līdzekļu nepiešķiršanu.. 

10.3.5. ja Līgums tiek lauzts 10.3.2. un 10.3.3. punktā noteiktajos gadījumos tad PĀRDEVĒJS 

samaksā PIRCĒJAM līgumsodu 15 % apmērā no atlikušās līguma summas to pārskaitot 

PIRCĒJA kontā 10 dienu laikā no līguma laušanas brīža.  

10.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA piekrišanas, ja 

PIRCĒJS neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 



 

 

10.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3. vai 10.4. punktiem Līgums 

uzskatāms par izbeigtu 6. (sestajā) dienā pēc PIRCĒJA vai PĀRDEVĒJA paziņojuma par 

atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. 

 

11. LĪGUMA TERMIŅŠ, IZMAIŅAS LĪGUMĀ  

11.1.  Līgums stājas spēkā ar abu tā eksemplāru parakstīšanu un ir spēkā līdz 2016.gada 

26.februārim. 

11.2.  PRECES piegādes termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanas brīža 

līdz brīdim, kad Līguma 4. punktā paredzētajā kārtībā saskaņots un akceptēts PREČU 

pavadzīme tiek iesniegts PIRCĒJAM.  

11.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras        

līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma        

neatņemamām sastāvdaļām. 

11.4. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, PIRCĒJS ir tiesīgs 

vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 dienas iepriekš. 

11.5. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām un citām saistībām, 

kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušās nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai. 

 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1.  Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējiem. 

12.2.  Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie 

ir spēkā no to parakstīšanas brīža, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļa. 

12.3.  Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām. 

12.4.  Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu 

ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm. 

12.5.  Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām, tajā skaitā Līguma pamata teksts uz 

__ (______) lapām, 4. Līguma pielikums (finanšu piedāvājums) uz __ (_____) lapas, 2 

(divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA un 

otrs pie PĀRDEVĒJA. 

 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS: 

 

Sociālo pakalpojumu 

 centrs „Pīlādzis” 

 

 

 

Lielā iela 43, Kalupes pagasts,  
Daugavpils nov., LV – 5450 
Reģ.Nr. 90001595407 
Tālrunis/fakss: 65430939  
e-pasts: spcpiladzis@inbox.lv  

SEB BANKA kods UNLALV2X 
Konts LV55UNLA0050003393697 

 

<Pārdevēja rekvizīti> 
 

Direktore Ināra Nešpore 

 

____________________________ 
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Pielikums nr.2 

 

Pārtikas produktu piegādes līgumam 

 

NEATBILSTĪBAS  AKTS 

     

 Sastādīts, 201….gada______________plkst.________, piedaloties PIRCĒJA – Sociālo 

pakalpojumu centra “Pīlādzis”  – pārstāvjiem: 

 

  _______________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________ 

 

 un PĀRDEVĒJA - _________________________________ (nosaukums): 

 

   __________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________, 

 

sekojošu trūkumu un neatbilstību konstatēšanu piegādātajiem produktiem: 

 

Nr.p.k. Pārtikas produkta nosaukums 

 

Konstatētie defekti un trūkumi 

   

   

   

 

Paraksti:  ___________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, amats) 

 

                ___________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, amats) 

 

               ___________________________________  (paraksts un tā atšifrējums, amats) 

 

 

 

 

 

 


