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1. Vispārējā informācija 

1.1. Iepirkuma metode un iepirkuma komisija 

1.1.1. Iepirkuma procedūra ir Atklāts Konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), kas tiek 

organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta prasībām (turpmāk tekstā – 

likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

1.1.2. Konkursa mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kas atbilst, Konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikumā) noteiktajām 

prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

1.1.3. Konkursa mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par 

Marķētās dīzeļdegvielas piegādi Višķu SAC vajadzībām. 

1.1.4. Konkursu veic Višķu SAC izveidota iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija). 

1.1.5. Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Regīna Bule un galv. grāmatvede 

Janīna Mozule, kas ir tiesīgas sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma 

procedūru: tālr.: 65440902 . 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs  

1.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  - Višķu SAC 2012/5 

1.3. Ziņas par Pasūtītāju 

1.3.1. Pasūtītājs ir: 

1.3.1.1. Višķu sociālās aprūpes centrs  

1.3.1.2. Reģistrācijas numurs: 90000048330 

1.3.1.3. Adrese: „Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV - 5481 

1.3.1.4. Tālrunis: 65440902 

1.3.1.5. E-pasts: gramatvedibavsac@apollo.lv; janina.mozule@viski.lv 

1.4. Iepirkuma priekšmets 

            Iepirkuma priekšmets ir Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2), kas ir nolikuma, neatņemama sastāvdaļa. Konkursu 

Pasūtītājs izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par līgumu. 

1.5. Iepazīšanās ar nolikumu 

            Ieinteresētās personas var iepazīties un saņemt iepirkuma procedūras dokumentāciju 

Daugavpils novada domes mājas lapā: www.dnd.lv. sākot ar dienu, kad paziņojums par 

iepirkuma procedūru ir publicēts IUB mājas lapā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām.  

 

2.Piedāvājumu noformēšana, iesniegšanas vieta, laiks un kārtība 

2.1. Piedāvājuma noformēšana 

2.1.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz slēgtā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts: 

2.1.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 

2.1.1.2. pretendenta nosaukums un adrese; atzīme “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC 

vajadzībām”, identifikācijas Nr. Višķu SAC 2012/5; atzīme “Neatvērt pirms 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 

2.1.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

2.1.2.1. pretendentu atlases dokumentiem un iesnieguma dalībai Konkursā ; 

2.1.2.2. finanšu un tehniskā piedāvājuma, saskaņā ar Pievienoto Paraugu (Pielikums Nr. 2 un 

Nr.3); 

mailto:gramatvedibavsac@apollo.lv
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2.1.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz aizlīmētā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu “Pretendentu 

atlases dokumenti” un “ Finanšu un Tehniskais piedāvājums”, kas ievietotas 2.1.1. 

punktā minētajā aploksnē.  

2.1.4. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst 

pievienotajam satura rādītājam.  

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

2.1.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

2.1.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu (iesniegumu, tehnisko piedāvājumu un 

finanšu piedāvājumu) 2.1.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

2.1.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 

kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

2.1.9. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, 

izņemot punktā 2.2.2. minētajos gadījumos. 

2.1.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu 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”. 

 

2.2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība 

2.2.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Višķu SAC telpās iesniedzot 

personīgi vai atsūtot pa pastu. Pa pastu iesniegtais piedāvājums uzskatāms iesniegts 

laikā, ja tas nogādāts piedāvājuma iesniegšanas vietā līdz 14.03.2012. plkst. 12:00.  

2.2.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ 

iesniedzējam. 

2.2.3. Piedāvājums, kas nav iesniegts noteiktajā kārtībā vai nav noformēts tā, lai 

piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek 

izskatīts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam. 

2.2.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas  

termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot 

piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu 

no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

2.2.5. Piedāvājumi tiks atvērti atklātā sanāksmē Višķu SAC  telpās. Komisija ir tiesīga atvērt 

iesniegtos piedāvājumus, ja sanāksmē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 

 

2.3. Piedāvājuma derīguma termiņš 

2.3.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un saistošs pretendentam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai - vismaz 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no 2.2.5.punktā noteiktās 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

2.3.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 2.3.1.punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā. 

 

2.4. Piedāvājumu atvēršanas kārtība 

2.4.1. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie 

pārstāvji. 
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2.4.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, katrs komisijas loceklis paraksta 

apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts 

konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas 

loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē kāds no komisijas locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta 

nākamajā komisijas sanāksmē, kurā piedalās. 

2.4.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to 

pilnvarotajiem pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisijas 

priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku. 

2.4.4. Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas 

lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa 

numuru. Pretendentu pilnvarotie pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu. 

2.4.5. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc 

pretendentu, un piedāvāto cenu – latos (LVL). 

2.4.6. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 2.4.5. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi 

klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma. 

2.4.7. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā 

atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

 

2.5. Cita informācija 

2.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, e-pastu vai 

faksu. Jautājumi par iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju nosūtāmi uz e-pasta adresi 

janina.mozule@viski.lv vai faksu 65440905. 

2.5.2. Pretendenti iesniegumu par nolikumā iekļautajām prasībām var iesniegt Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs 2 

(divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nav novērsis iesniegumā norādītos 

pārkāpumus vai nav sniedzis rakstveida atbildi tā iesniedzējam, pretendents līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var vērsties ar sūdzību Iepirkumu uzraudzības 

birojā. 

2.5.3. Izskatot no pretendentiem saņemtos iesniegumus, komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē 

piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. 

2.5.4. Ja pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Konkursu, Pasūtītājs to sniedz 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot 

nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu ieniegšanas 

termiņa. 

2.5.5. Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam tiek 

glabāti aizlīmētās aploksnēs. Priekšlaicīga aplokšņu atvēršana nav pieļaujama. 

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

iesniegšanu. 

 

3. Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu 

3.1. Iepirkuma līguma priekšmeta apraksts un līguma izpildes laiks un vieta 

3.1.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2). 

3.1.2. CPV kods:09000000-3 

3.1.3. Iepirkuma priekšmets ir 1 daļā  atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr. 2):            

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) 

noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam   

pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai (pielikums Nr. 3).  

3.1.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par iepirkumu vienā variantā. 

mailto:janina.mozule@viski.lv
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3.1.5. Līgumsaistības: Par Marķētās dīzeļdegvielas piegādi Višķu SAC tiks noslēgts iepirkuma 

līgums12 mēnešiem, skaitot no dienas, kad noslēgts līgums. 

 

4. Prasības pretendentiem 

4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai Konkursā 

4.1.1. Pretendents  ir reģistrēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.1.2. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par  vainīgu līdzdalībā noziedzīgā  

organizācijā, 

           korupcijā, krāpnieciskās darbībās finansu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā. 

 

4.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt 

pakalpojumu. 

4.2.1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 

vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. 

4.2.2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi 

Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. 

4.2.3. Likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi 

pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

4.2.4. Pretendentam ir iespējas nodrošināt pārtikas produktu kvalitāti, un nodrošināt  kvalitātes 

kontroli. 

4.2.5. Pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze attiecīgo pārtikas preču piegādē. 

4.2.6. Ražošanas iekārtu, transporta līdzekļu un telpu atbilstība LR normatīvajiem aktiem. 

4.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 4. punktā norādītajām pretendentu prasībām, 

netiek izskatīti un turpmākajā Konkursā nepiedalās. 

 

5. Iesniedzamie dokumenti 

5.1. Pretendentu atlases dokumenti 

5.1.1. Iesniegums par piedalīšanos konkursā „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC 

vajadzībām” (pielikums Nr. 1.). Pieteikumu paraksta pretendenta  vadītājs vai pilnvarota 

persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina: 

*  ka ir iepazinies ar visiem iepirkuma procedūras nosacījumiem un apņemas tos ievērot; 

            *  ka visa piedāvājumā sniegtā informācija par pretendentu un piedāvātajām precēm ir 

patiesa un   atbilst realitātei; 

            *  ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie iz- 

                slēgšanas nosacījumi un tas ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstosi šī likuma  

    40.panta   prasībām;   

            *  ka tas veic paškontroli, lai novērstu jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē    

                pārtikas nekaitīgumu, un  nodrošina attiecīgās pārtikas aprites  drošības procedūras vai  

                kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē;             

5.1.2. LR Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apstiprināta 

kopija. 

5.1.3. LR Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai 

komercdarbību reģistrējošas iestādes izdota izziņa (oriģināls), ka pretendents nav 

pasludināts par maksātspējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā 

darbība nav pārtraukta vai apturēta. 

5.1.4. Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas 

izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai 

līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas 
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apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas  obligāto 

iemaksu parādu valstī, kur pretendents reģistrēts. 

5.1.5. Pretendenta triju gadu pieredzes apraksts, kuram pievienotas atsauksmes (ne mazāk kā 

3). 

5.1.6.  Licence vai sertifikāts degvielas piegādei, pārdošanai. 

5.1.7.Oficiāla kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes                               

sertifikāta kopija, kas apliecina preces atbilstību standartiem. 

5.1.8. Pretendenta darbības pieredzes apraksts, kuram pievienotas atsauksmes un 

rekomendācijas (ne mazāk kā 3) par preču  piegādi. 

 

5.2. Finanšu un Tehniskais piedāvājums 

5.2.1.Finanšu un Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši šim nolikumam 

pievienotajai finanšu un tehniskā piedāvājuma formai (Pielikums Nr.2 un 3.). 

5.2.2.Finanšu un Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Pielikuma Nr.2 un 3 formai, lai 

komisija varētu pārliecināties, ka pretendents ir pilnībā izpratis tehnisko specifikāciju un 

spēj izpildīt visas tajā minētās prasības. 

5.2.3.Finanšu piedāvājumā norāda preces cenu un piedāvājuma kopējo cenu par visu iepirkuma 

priekšmetu, par kādu tiks veikta Tehniskajā specifikācijā atbilstoša preču piegāde. 

5.2.4.Produkta cenu norāda latos (LVL), cenas tiek noapaļotas līdz 2 skaitļiem aiz komata. 

5.2.5.Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jābūt iekļautiem visiem nodokļiem, nodevām un 

nepieciešamajām administrācijas izmaksām, tai skaitā piedāvājumā norādītā produktu 

piegādes izmaksām. 

 

6. Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība 

6.1. Vispārīgie nosacījumi 

6.1.8. Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar likumā un nolikumā noteikto kārtību. 

6.1.9. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām un 

tehniskajai specifikācijai un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. 

6.1.10. Komisijas lēmums ir saistošs Pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums. 

6.1.11. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 

divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu 

balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

6.1.12. Komisija slēgtā sēdē/sēdēs atlasa un pārbauda pretendentu piedāvājumus saskaņā ar 

nolikumā izvirzītajām prasībām. 

6.1.13. Piedāvājumu vērtēšanas norises laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai 

pie tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā. 

6.1.14. Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir 

sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis 

pieprasīto informāciju, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.   

 

6.2. Vērtēšanas kārtība 

6.2.8. Pēc Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes komisijas sagatavo rakstisku ziņojumu 

par piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. 

6.2.9. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. 

6.2.10. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. 

6.2.11. Ja pretendents neatbilst kādai nolikumā izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu 

neizskata. 
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6.2.12. Pēc pretendentu atlases komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

6.2.13. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu 

atbilstību tehniskajai specifikācijai un citām nolikuma prasībām. 

6.2.14. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai un 

citām nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata. 

6.2.15. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē, vai finanšu piedāvājumā 

nav aritmētisko kļūdu. 

6.2.16. Ja komisija finanšu piedāvājumā konstatē kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās 

kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Ja pēc 

aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma kopējā cena, par to paziņo visiem 

pretendentiem. 

6.2.17. Pēc finanšu piedāvājumu pārbaudes, komisija izvēlās vislētāko piedāvājumu, kas atbilst 

nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

6.2.18. Komisija, ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma 

līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

6.2.19. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma 

procedūru. 

 

6.3. Vērtēšana pēc cenas.  

6.3.8. Par uzvarētāju tiks noteikts piegādātājs, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām 

prasībām un konkrētajā Iepirkuma priekšmeta daļā ir ar viszemāko cenu. 

 

7. Komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Komisijas tiesības 

7.1.8. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas 

dienas līdz to atvēršanas brīdim.  

7.1.9. Nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai. 

7.1.10. Pieaicināt ekspertus. 

7.1.11. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

7.1.12. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos. 

7.1.13. Izdarīt grozījumus nolikumā saskaņā ar likumā noteikto kārtību. 

7.1.14. Pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir nākamais zemākais 

piedāvājums konkrētajā Iepirkuma priekšmeta daļā, ja komisijas izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvērtējot vai nākamais pretendents nav saistīts ar 

pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu. 

7.1.15. Pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja pieņemts lēmums slēgt 

līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt 

līgumu. 

 

7.2. Komisijas pienākumi 

7.2.8. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

7.2.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 
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7.2.10. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 

7.2.11. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 

lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.2.12. Vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma 

slēgšanu saskaņā ar likumā noteikto kārtību. 

7.2.13. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas neizvēloties 

nevienu piedāvājumu, saglabāt iesniegtos piedāvājumus 10 gadus. 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības 

8.1.8. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

8.1.9. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

8.1.10. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

8.1.11. Norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot 

komercnoslēpumu ņemot vērā 2.1.10. punktu. 

 

8.2. Pretendenta pienākumi 

8.2.8. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām. 

8.2.9. Sniegt patiesu informāciju. 

8.2.10. Sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

8.2.11. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

 

 

9. Lēmuma pieņemšana un iepirkuma līgums 

9.1. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

9.1.8. Pretendenti par komisijas lēmumu un Konkursa rezultātiem tiek informēti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.1.9. Višķu SAC nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par 

Konkursa rezultātiem. 

 

9.2. Iepirkuma līguma slēgšana 

9.2.8. Višķu SAC slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 

pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma 

projektu (Pielikums Nr. 5). Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar 

nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem. 

9.2.9. Ja pretendentam ir iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks 

ņemti vērā. 

9.2.10. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Višķu SAC, komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu 

konkrētajā Iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 
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zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.2.11. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 11. (vienpadsmitajā) dienā pēc dienas, kad Publisko 

iepirkumu likumam atbilstošs paziņojuma par Konkursa rezultātiem publicēts internetā 

un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

9.2.12. Ja šajā nolikumā minētais ir pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē pasūtījumu veikšanu, piemērojami normatīvo aktu 

noteikumi. 

 

Pielikumu saraksts: 

Pielikums Nr. 1 – Iesniegums – pretendenta anketa; 

Pielikums Nr. 2 – Tehniskās specifikācijas; 

Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājuma forma;  

Pielikums Nr. 4 – Nepieciešamo dokumentu tabula. 

Pielikums Nr. 5 – Līguma projekts. 
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Pielikums Nr. 1 

iepirkuma identifikācijas Nr. 2012/5 

 

Iesniegums par piedalīšanos konkursā  

“Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām” 

 

Pretendents, 

_______________________________________________, reģ.Nr._____________________, 
Sabiedrības nosaukums (firma)    Reģistrācijas numurs

 

__________________________________________________________________, 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

__________________________________________________________________, 
Sabiedrības bankas rekvizīti 

tā_________________________________________________________________ personā  
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats  

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

1. piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma prasību izpildi. Konkursa noteikumi ir 

skaidri un saprotami; 

2. ………………………..………………………… (pretendenta nosaukums) ar spēkā stājušos 

spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu 

normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba 

tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas; 

3. ………………………..………………………… (pretendenta nosaukums) nav ar spēkā 

stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā; 

4. ………………………..………………………… (pretendenta nosaukums) nav/ netiek 

likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu; 

5. ………………………..………………………… (pretendenta nosaukums) nav nodokļu vai 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts. 

6. ………………………..………………………… (pretendenta nosaukums) spējīgs veikt 

pārtikas produktu piegādi Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

7. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pārtikas produktiem ir 

patiesas; 

8. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; 

9. šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums); 

 

_______________________ 
         Paraksts 

z.v. 

Pretendenta adrese 

__________________________________________________________________, 

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese  

__________________________________________________________________. 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. 
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Pielikums Nr. 2 

iepirkuma identifikācijas Nr.Višķu SAC 2012/5 

 

Tehniskā  specifikācija 

 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Vienības 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Prasības,kas raksturo 

preces spēju veikt 

noteiktas funkcijas 

Prasības degvielas 

piegādātāju 

izvietojumam 

Latvijā 

Prasības 

apmaksai 

Dīzeļdegviela Litri 55665 Marķētā Jāatrodas 

Latvijas 

teritorijā 

Bezskaidras 

naudas 

norēķins 
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Pielikums Nr. 3 

 

 

Iepirkuma procedūras  “Marķētās īzeļdegvielas piegāde” Višķu SAC Nolikumam. Identifikācijas 

Nr. Višķu SAC 2012/5. 

 

Pretendenta nosaukums, adrese, rekvizīti, kontaktpersona 

 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Piegadājamās preces 

nosaukums 

Vienības nosaukums Vienību skaits Preces atbilstība 

prasībām (atbilst,  

neatbilst) 

Marķētā dīzeļdegviela litri 55665  

Dīzeļdegviela litri 2700  

 

 

 

 

 

________________________________                   ____________________________________ 

               (paraksts)                                                                   ( vadītāja vārds, uzvārds)                      

 

Z.v. 
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  Pielikums Nr.4. 

Iepirkuma procedūras  “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde” Višķu SAC Nolikumam. Identifikācijas 

Nr. Višķu SAC 2012/5 

Finanšu piedāvājums 

 

 Vienas 

vienības cena 

bez PVN 

Vienas 

vienības cena 

ar PVN 

Atlaides 

latos 

Kopsumma 

ar atlaidi bez 

PVN 

Kopsumma 

ar atlaidi ar 

PVN 

Marķētā 

dīzeļdegviela  

(55665 litri 

gadā) 

     

Dīzeļdegviela 

(2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

litri gadā) 

     

Kopējā 

piedāvājuma 

summa 

     

 

  Mūsu piedāvājuma kopsumma ir:______________________________________________ 

                                                             (summa ar cipariem un vārdiem) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam  sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

              (Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts un atšifrējums) 

 

Z.v. 
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Pielikums Nr. 5 

iepirkuma identifikācijas Nr. 2012/5 

 

 

PROJEKTS 

PIEGĀDES LĪGUMS 

„Marķētās dīzeļdegvielas piegāde” 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. ) 

 

 

                            20__.gada___.___________ 

 

, reģ. Nr., tā ________________________________ personā, kurš 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 Iepirkuma komisijas (kas izveidota ar ______________ _____________ komisijas 

sēdes lēmumu protokolā Nr. ____ un saskaņā ar PĀRDEVĒJA ____________ iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – tekstā Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam degvielu: marķēto dīzeļdegvielu  (turpmāk tekstā Prece),   

bet Pircējs apņemas par to samaksāt saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem. 

1.2. Preci  Pircējs saņem pret Pārdevēja izsniegto preču pavadzīmi. 

1.3. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja iekšējiem uzņēmuma augstākās vadības   

       rīkojumiem un Pārdevējs garantē cenas nemainīgumu, kā arī pastāvīgu atlaidi uz degvielu 

_____ Ls  par katru litru no mazumtirdzniecības cenas līguma darbības laikā. Degvielas 

produktu cenas (ar atlaidi) uz Līguma noslēgšanas brīdi ir sekojošas:  marķētā dīzeļdegviela - 

_____Ls/l. 

1.4. Kopējais maksimālais  marķētās dīzeļdegvielas daudzums, ko Pārdevējs apņemas piegādāt   

Pircējam ir _______ litri. 

1.5.Nepieciešamo marķētās dīzeļdegvielas daudzumu Pircējs pasūta pa daļām telefoniski. 

1.6. Pārdevējs apņemas piegādāt  Pircējam marķēto dīzeļdegvielu, atbilstoši katrā pasūtījumā        

norādītajam daudzumam 3 (triju) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, izmantojot savu 

darbaspēku un transportu. 

1.7.Par marķētās dīzeļdegvielas partijas piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod  

Pircējam marķēto dīzeļdegvielu, un  Pircēja un Pārdevēja pilnvarotās personas paraksta preču 

pavadzīmi. 

 

2. DEGVIELAS KVALITĀTE 
2.1. Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar šā līguma noteikumiem, jāatbilst atbilstības sertifikātam 

un rūpnīcas – izgatavotāja izsniegtajam kvalitātes sertifikātam atbilstoši LR normatīvo aktu 
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prasībām. 

2.2. Pircēja pretenziju par degvielas kvalitāti izteikšanas gadījumā Pircējs kopā ar Pārdevēja  

       pārstāvi, attiecīgās degvielas uzpildes stacijas, kur tika iegādāta degviela, pārvaldnieku 48  

       stundu laikā no degvielas iegādes brīža noņem konkrētās degvielas paraugu, kurš tiek  

       noplombēts un apzīmogots ar parakstu  un aktu, kurā arī norāda laboratoriju, kura veiks  

       degvielas kvalitātes analīzi. 

2.3. Negatīvu degvielas kvalitātes analīzes rezultātu gadījumā, Pārdevējs atlīdzina Pircējam  

       laboratorijas analīzes izdevumus un atlīdzina ar sliktas kvalitātes degvielas lietošanu   

       saistītos zaudējumus. 

2.4. Piegādātās marķētās dīzeļdegvielas kvalitāte tiek apliecināta ar Ministru kabineta pilnvarotās        

       kompetentās sertifikācijas institūcijas izsniegtu un Pārdevēja atbildīgās personas rakstveidā  

       apstiprinātu  marķētās dīzeļdegvielas kvalitātes sertifikāta  kopiju.  

2.5. Ja Pārdevējs piegādā nekvalitatīvu un/ vai noteiktajiem parametriem neatbilstošu marķēto 

dīzeļdegvielu, vai arī preču pavadzīmē norādītajam, vai pasūtītajam  apjomam neatbilstošu 

marķētās  dīzeļdegvielas daudzumu, tiek sastādīts akts, kurā Pircēja pilnvarotā persona norāda 

atklātos trūkumus. Aktu sastāda divos eksemplāros un to paraksta  Pircēja un Pārdevēja 

pilnvarotās personas. Pārdevējam uz sava rēķina jānodrošina visu šajā aktā uzskaitīto trūkumu 

un nepilnību novēršana 3 (triju) dienu laikā. 

2.6. Preču pavadzīmes parakstīšana ir iespējama tikai pēc šajā Līgumā 2.5. punktā minētajā aktā 

norādīto trūkumu un nepilnību pilnīgas novēršanas.             

 

 

3. ATBILDĪBA 

3.1. Pārdevējs apņemas brīdināt Pircēju par pamatotām degvielas cenas izmaiņām vismaz 15  

       dienas iepriekš. 

3.2. Puses neatbild par saistību nesavlaicīgu izpildi nepārvaramas varas dēļ.Tas ir tādu  

       apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un kuru neievēršana nebija no tām atkarīga. Lai  

       atbrīvotos no atbildības, par šādiem apstākļiem ir pēc iespējas ātrāk jāinformē otru Pusi. 

3.3. Pārdevējs nodrošina un ir atbildīgs par piegādātās marķētās dīzeļdegvielas atbilstību šajā  

Līgumā norādītajiem parametriem, kā arī par Preces  piegādi šajā Līgumā   noteiktajā kārtībā, 

apjomā un termiņos. 

3.4. Par šī Līguma 1.4. punktā un 1.5. punktā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi,                

vai arī nepienācīgu izpildi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta)               

apmērā no konkrētai reizei pasūtītās marķētās dīzeļdegvielas daudzuma apmaksai paredzētās 

summas. 

3.5. Ja trūkumi vai nepilnības nav novērstas Līguma 2.5. punktā norādītajā termiņā, Pārdevējam tiek 

aprēķināts līgumsods 0.1% (vienas procenta desmitdaļas)apmērā no konkrētajai reizei pasūtītās 

marķētās dīzeļdegvielas daudzuma apmaksai paredzētas summas par katru trūkumu  vai 

nepilnību novēršanas dienu, līdz saistību pienācīgas izpildes dienai. 

3.6. Par preču pavadzīmē noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējam ir pienākums maksāt 

Pardevējam līgumsodu par maksājumu kavējumu 1% (viena procenta) apmērā no neapmaksātās 

vai daļēji apmaksātās preču pavadzīmes kopsummas par katru nokavēto dienu. 

3.7. Aprēķinātās līgumsoda summas Pircējs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par marķēto dīzeļdegvielu. 

3.8. Puses savstarpēji ir atbildīgas par katrai Pusei nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā nodarbināto personu, kā arī šā Līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu, darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

3.9. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 
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4. DEGVIELAS PASŪTĪŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Nepieciešamo Preces daudzumu un saņemšanas datumu Pircējs pasūta izmantojot Pārdevēja 

pilnvarotās personas ________________________ telefonus: 

_____________________ vai faksu:_____________________ 

4.2. Pircējs apņemas veikt samaksu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

4.3. Preces cena ir noteikta Līgumā un tā nav maināma Līguma darbības laikā. Pārdevējs  garantē 

un nodrošina Preces piegādi par Līgumā norādītajām cenām. 

4.4. Preces cenu sastāda maksa par preci, tās iekraušanu, transportēšanu un izkraušanu šā Līguma 

norādītajā vietā, atbilstoši Līgumā noteiktajai cenai, kurā iekļautas visas ar Preces piegādi 

saistītās izmaksas un visi attiecināmie nodokļi un nodevas. Nekādi papildu maksājumi 

Pārdevējam netiek maksāti. 

4.5. Pircējs maksā Pārdevējam par Preci, kas piegādāta Višķu SAC atbilstoši  šā Līguma 

nosacījumiem, saskaņā ar Pārdevēja sastādīto un Pircēja pilnvarotās atbildīgās personas preču 

pavadzīmi/ rēķinu. 

4.6. Aprēķinot maksu par piegādāto Preci, Pārdevēja pienākums ir stingri ievērot tās cenas un 

tarifus, kas bija norādīti finanšu piedāvājumā ( 4. pielikums). Pēc pircēja pieprasījuma, 

Pārdevēja pienākums ir iesniegt Pircējam sīku iesniegtās  pavadzīmes/rēķina pamatojumu. 

4.7. Pircējs apmaksā Pārdevēja iesniegto pavadzīmi/rēķinu par Preces  piegādi  30 (trīsdesmit)  

dienu laikā no pavadzīmes/rēķina saņemšanas dienas. Apmaksa tiek veikta latos (Ls) ar 

pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

4.8. Citi maksājumi no Pircēja Pārdevējam  nepienākas. 

 

 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ, IZMAIŅAS LĪGUMĀ 

 

5.1. Līgums stājas spēkā ar abu tā eksemplāru parakstīšanu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus. 

5.2. Preces piegādes termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanās brīžā līdz 

brīdim, kad Līguma paredzētajā kārtībā saskaņota un akceptēta Preču pavadzīme tiek iesniegta 

PRCĒJAM. 

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

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

5.4.Līgumcena var tikt mainīta, ja tiek mainīta nodokļu likumdošāna vai notiek izmaiņas citos 

normatīvajos aktos. 

5.5. Sakarā ar ekonomisko nestabilitāti Latvijā, inflācijas tempu pieaugumu un pamatojoties uz to, 

ka Pasūtītājam ir ierobežoti atvēļētie naudas līdzekļi budžetā, Pasūtītājs pieļauj cenu svārstību 

ne vairāk par 15% saskaņā ar punkta 5.4. nosacījumiem, iepriekš par to rakstiski vienojoties ar 

Pasūtītāju. 

5.6. 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. 

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

radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.  

  

 

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

6.1.Šis Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit ) mēnešiem  vai 

līdz jauna Līguma noslēgšanas brīdim ar uzvarētāju, kurš tiks izraudzīts jaunas iepirkuma 

procedūras rezultātā. 
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6.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pārdevēja, otrs – 

pie Pircēja. Abiem Līgumiem ir vienāds juridisks spēks. 

6.3. Puses izprot Līguma noteikumus, pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem un puses  

       to apstiprina ar saviem parakstiem. 

6.4. Puses apņemas saglabāt konfendencionalitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to  

       izpildes komerciālajiem noteikumiem. 

6.5..Visi līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā, kad tos    

parakstījušas abas puses. 

6.6..Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tam par iemeslu ir 

bijusi nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst. 

6.7.Par šādiem apstākļiem uzskatāmas stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, valsts un pašvaldības 

institūciju lēmumi, kas padara šī Līguma nosacījuma izpildi par neiespējamu, izņemot, ja šie 

valsts un pašvaldību intitūciju lēmumi ir sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai. 

6.8. Līgums var tikt grozīts, papildināts (izņemot Līgumā noteiktās cenas) vai lauzts rakstiski   

noformējot un abām Pusēm parakstot attiecīgu  Līgumu. 

6.9. Jebkura no pusēm var lauzt Līgumu rakstveidā brīdinot otru Pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

6.10. Līgumu var pārtraukt pirms termiņa arī citos spēkā esošajos LR normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

6.11. Līguma pārtraukšana pirms termiņa neatbrīvo Puses no pienākuma un atbildības nodrošināt šī  

Līguma noteikumu pilnīgu izpildi līdz tā laušanas dienai. 

6.12. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, tās tiesību un saistību  pārņēmējiem. 

6.13. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā ja tiek mainītas Pušu pilnvarotās 

personas, tās telefons vai fakss, katra Puse apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot otrai 

Pusei par izmaiņām. 

 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks   

       attiecīgi protokolētas.Gadījumā, ja Līdzēji 5 (piecu) dienu laikā nespēs vienoties, strīds  

       risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību  

       normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

7.2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas šī Līguma vai tās izpildes sakarā, tiek risināti abu Pušu  

savstarpējo sarunu ceļā. Ja strīda risinājums sarunu ceļā nav panākts, strīds tiek nodots 

izskatīšanai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 
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8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

Pircējs:  Višķu sociālās aprūpes centrs 

 

Pārdevējs: 

„Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, LV – 5481 

Reģ.Nr. 90000048330 

Tālrunis 65440900; 65440902 /fakss: 6-54-40905 

e-pasts: gramatvedibavsac@apollo.lv 

Valsts kase Kods: TRELLV22 

Konts LV46TREL9813191440200 

<Pārdevēja rekvizīti> 

 

 

 

Direktore: V.Zeile 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


