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1. Vispārīgā informācija. 

1.1. Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas 

izglītības iestādes vajadzībām 2012.-2013.gadam, CPV kods: 15000000-8 (pārtikas 

produkti, dzērieni). 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: DPP 2012/3. 

1.3. Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, 

reģ.Nr.90000048538, darba laiks: no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, mājaslapa internetā: 

www.rezeknesnovads.lv. 

1.4. Pasūtītāja adrese: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615. 

1.5. Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Zahare, tālrunis: 64644069, 

e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv 

1.6. Iepirkuma veids: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta kārtībā. 

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta. 

1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2012.gada 10.augustam plkst.11-00 Rēzeknes novada 

pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldē: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-

4615, pie lietvedes (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no 

plkst.12-00 līdz plkst.12-30); piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja 

piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, pretendentam jānodrošina tā saņemšana norādītajā adresē 

līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

1.8. Piedāvājumu noformēšana. 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā, aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz 

kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 piedāvājums iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un 

pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2012.-2013.gadam”, identifikācijas 

numurs: DPP 2012/3; 

 neatvērt līdz 2012.gada 10.augustam plkst.11-00. 

1.8.2. Pretendentam jāiesniedz: 

1.8.2.1. pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums); 

1.8.2.2. apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 

8.
1
panta piektajā daļā minētie nosacījumi; 

1.8.2.3. reģistrācijas apliecības kopija; 

1.8.2.4. Tehniskais piedāvājums (4.pielikums); 

1.8.2.5. Finanšu piedāvājums (5.pielikums). 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 

2.1. Iepirkuma priekšmets – pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada Dricānu pašvaldības 

Dricānu vidusskolai un bērnudārzam, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (2. un 

3.pielikums). Iepirkuma priekšmets sadalīts 9 (deviņās) daļās: 

2.1.1. Piens un piena produkti – 1.daļa, CPV kods 15500000-3 (piena produkti);  

2.1.2. Gaļa un gaļas produkti – 2.daļa, CPV kods 15100000-9 (dzīvnieku valsts produkti, gaļa un 

gaļas produkti); 

      2.1.3. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti un olas – 3.daļa, CPV kods 15112000-6 (mājputnu gaļa), 

CPV kods 03142500-3 (olas); 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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2.1.4. Zivis un akvakultūras produkti – 4.daļa, CPV kods 15200000-0 (apstrādātas un ilglaicīgai 

glabāšanai sagatavotas zivis); 

2.1.5. Dārzeņi un kartupeļi – 5.daļa, CPV kods 03221000-6 (dārzeņi), CPV kods 03212100-1 

(kartupeļi), CPV kods 15331000-7 (pārstrādāti dārzeņi); 
2.1.6. Augļi, ogas un to produkti – 6.daļa, CPV kods 03222000-3 (augļi un rieksti), CPV kods 

15300000-1 (augļi, dārzeņi un saistītie produkti); 

2.1.7. Graudaugi, to produkti, maize un konditorija – 7.daļa, CPV kods 15600000-4 (graudu 

maluma produkti, cietes un cietes produkti), CPV kods 15810000-9 (maize, svaigi mīklas 

izstrādājumi un kūkas), CPV kods 15820000-2 (sausiņi un cepumi; konservēti mīklas 

izstrādājumi un kūkas); 

2.1.8. Pākšaugi, bakalejas preces un eļļas – 8.daļa, CPV kods 03212220-8 (pākšaugi), CPV kods 

15800000-6 (dažādi pārtikas produkti), CPV kods 15400000-2 (dzīvnieku vai augu eļļas un 

tauki); 

2.1.9. Ēdienu piedevas un dzērieni – 9.daļa, CPV kods 15870000-7 (garšvielas un piedevas), 

CPV kods 15863000-5 (tēja), CPV kods 15841000-5 (kakao). 

2.2. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. 

Piedāvājumam attiecībā uz katru daļu jāatbilst Tehniskajām specifikācijām (2. un 

3.pielikums). 

2.3.  Pretendentiem, ar kuriem tiks noslēgti iepirkuma līgumi, pēc pasūtījuma saņemšanas 

(vienu dienu iepriekš) jānodrošina pasūtījuma izpilde un jāpiegādā nolikuma 2.1.punktā 

norādītie pārtikas produkti pasūtītajā daudzumā Rēzeknes novada Dricānu vidusskolai un 

bērnudārzam. 

2.4. Iepirkumu līgumu izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līgumu noslēgšanas. 

2.5. Par piegādātajiem pārtikas produktiem apmaksa tiek veikta, saskaņā ar noslēgto līgumu,       

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja iesniegta un Pircēja akceptēta preču pavadzīmes – 

rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Pārdevēja kontu. 

3. Prasības pretendentiem.  

3.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām.   

3.2. Attiecībā uz pretendentu nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 8
1
.panta piektās 

daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi. 

3.3. Pretendentam ir pieredze pārtikas produktu piegādē izglītības iestādēm.  

4. Iesniedzamie dokumenti. 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti: 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu. Ja 

pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojama pilnvara; 

4.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir juridiska persona);  

4.1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtā atļauja pārtikas preču pārvadāšanai ar 

Pretendenta izmantotajiem transporta līdzekļiem, ja tā ir obligāta saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

4.1.4. Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas 

apliecības kopija, kas apliecina pārtikas uzņēmuma atrašanos Pārtikas un veterinārā dienesta 

uzraudzībā un kontrolē; 
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4.1.5. Apliecinājums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta piekto daļu 

(1.pielikumā); 

4.1.6. Atsauksmju kopijas (ne mazāk par trim) par pārtikas produktu piegādi izglītības 

iestādēm 2009.-2011.gadā. 

4.1.7. Izziņa, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts 

kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus. Izziņu 

Pasūtītājs pieprasa iesniegt 10 (desmit) darbdienu laikā tiem pretendentiem, kuriem būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja izvēlētais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 

Pasūtītājam šajā apakšpunktā minēto izziņu, Pasūtītājs ir tiesīgs šī pretendenta piedāvājumu 

noraidīt. 

4.2. Tehniskais piedāvājums. 

4.2.1. Tehniskais piedāvājums jānoformē atbilstoši šī nolikuma 4.pielikumam, par katru 

iepirkuma daļu, kurā pretendents pieteicās un pretendē uz iepirkuma līguma noslēgšanu. 

4.2.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno pretendenta apliecinājums par preču piegāžu 

laikiem, preču apmaiņas termiņiem nekvalitatīvas preces piegādes gadījumā un preču 

realizācijas termiņu atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

4.3. Finanšu piedāvājums. 

4.3.1. Finanšu piedāvājums jānoformē atbilstoši šī nolikuma 5.pielikumam.  

4.3.2. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām par katru Tehniskajās specifikācijās (2. un 

3.pielikums) norādīto pozīciju, par katru iepirkuma daļu, kurā pretendents pieteicās un 

pretendē uz iepirkuma līguma noslēgšanu. Ja kādā no pozīcijām cenas nav norādītas, 

uzskatāms, ka pretendents nav iesniedzis cenas par visu piedāvāto apjomu, sakarā ar ko 

pretendenta finanšu piedāvājums atzīstams par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraidāms. 

4.3.3. Līguma cena jānorāda Latvijas Republikas latos, iekļaujot tajā visas nodevas, nodokļus, 

piegādes izmaksas un citus obligātos maksājumus.  

4.3.4. Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.  

4.3.5.  Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot 

pievienotās vērtības nodokļa summu un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

4.3.6. Saskaņā ar Finanšu piedāvājumu, tiek noteikta piedāvājuma cena un iepirkuma līguma 

summa. 

4.3.7. Aprēķinot Finanšu piedāvājuma cenu, aiz komata norāda ne vairāk par diviem cipariem. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji. 

5.1. Pasūtītāja iepirkumu komisija veic piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu. 

5.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena. 

5.3. Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām, 

pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu 

iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. 

5.4. Saskaņā ar šajā nolikumā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju, iepirkumu komisija no 

piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā 

iepirkuma daļā. 

5.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.  

6. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi. 

6.1. Iepirkumu komisijas tiesības: 
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6.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai 

pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas 

iesniegti komisijai; 

6.1.2. pieaicināt ekspertu vai ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un 

vērtēšanai; 

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

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju; 

6.1.4. pārtraukt iepirkumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, ja tam ir objektīvs 

pamatojums.  

6.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 

6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

6.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma sniegt informāciju par iepirkuma 

dokumentāciju; 

6.2.4. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar šo nolikumu, izvēlēties 

piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7. Pretendentu tiesības un pienākumi. 

7.1. Pretendentu tiesības: 

7.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu; 

7.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

7.1.3. citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

7.2. Pretendentu pienākumi: 

7.2.1.  sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām; 

7.2.2.  sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

7.2.3.  sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju; 

7.2.4.  segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

8. Iepirkuma līgums. 

8.1. Par iepirkuma priekšmetu Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu, vai vairākiem 

pretendentiem, kuru piedāvājumi atzīti par piedāvājumiem ar viszemāko cenu attiecīgajās 

iepirkuma daļās, slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā 

ar šim nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (6.pielikums). 

Pielikumi:    

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija pārtikas produktu piegādei Dricānu vidusskolas  

                       vajadzībām.  

3.pielikums – Tehniskā specifikācija pārtikas produktu piegādei Dricānu pirmsskolas 

izglītības iestādes vajadzībām.                        

4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma.  

5.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma.  

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.  
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 1.pielikums 
Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde  

Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 

 2012.-2013.gadam” (identifikācijas Nr. DPP 2012/3)  

nolikumam 

 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

 

PIETEIKUMS
* 

<vieta>                                                                                                                                  

<datums>  

     Iepazīstoties ar iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un bērnudārza 

vajadzībām 2012.-2013.gadam” (identifikācijas Nr. DPP 2012/3) nolikumu, es, apakšā 

parakstījies, piedāvāju veikt pārtikas produktu piegādi, saskaņā ar minētā iepirkuma 

nolikuma prasībām, un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, piedāvāju piegādāt sekojošus 

pārtikas produktus par norādīto kopējo cenu: 
Iepirkuma 

daļas 

numurs 

Iepirkuma  

daļas nosaukums 

Piedāvātā cena 

(LVL) bez 

pievienotās 

vērtības nodokļa 

(PVN) 

PVN 

(LVL) 

Kopējā 

piedāvājuma 

cena (LVL) 

ar PVN 

1. Piens un piena produkti    

2 Gaļa un gaļas produkti     

3. Putnu gaļa, putnu gaļas produkti 

un olas  

   

4. Zivis un akvakultūras produkti     

5. Dārzeņi un kartupeļi     

6. Augļi, ogas un to produkti    

7. Graudaugi, to produkti, maize 

un konditoreja 

   

8. Pākšaugi, bakalejas preces un 

eļļas  

   

9. Ēdienu piedevas un dzērieni    

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu <pretendenta nosaukums>: 

  apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības; 

   apliecina šī piedāvājuma derīguma termiņu – 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu 

atvēršanas  dienas; 

 apstiprina, ka šī piedāvājuma cenā pilnībā iekļautas visas ar piegādi saistītas izmaksas, 

nekādu neskaidrību un pretenziju šajā sakarā nav; 

 apstiprina, ka sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 
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 apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 

bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu tas nebūs likvidēts; 

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

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

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

100 latus; 

 pretendents ir iepazinies ar piedāvāto iepirkuma līguma projektu un piekrīt tā 

nosacījumiem; 

 

Pielikumā: Piedāvājumā iekļautie dokumenti uz ____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām. 

 

Pretendents_________________________________________________________________ 
pretendenta nosaukums,  pretendenta adrese, 

 
tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

vienotais reģistrācijas 

Nr.___________________________________________________________ 

 

 
    pretendenta bankas rekvizīti 

 
pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs 

 

Z.v.                               

___________________________________________________________ 
pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas paraksts 

___________________________________________________________________________

____ 
personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un pilnvarojuma pamats 

  

 

  

 

 

*Ja pieteikumu un piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, klāt pievienojama pilnvara. 
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4.pielikums 
Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde 

Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes  vajadzībām 

 2012.-2013.gadam” (identifikācijas Nr. DPP 2012/3)  

nolikumam 

 

Tehniskais piedāvājums 

  
_______________, 2012.gada _____. _________________ 

(vieta)   (datums)            (mēnesis) 

 

________________________________________________________ 
(pretendenta pilns nosaukums) 

Piedāvā veikt pārtikas produktu piegādi, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

Iepirkuma priekšmeta __.daļa _______________________ 
                                                            (daļas nosaukums) 

 

_______________________________________   

 ___________________ 
(pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)      (paraksts) 

Nr. 

p.k. 

Preces nosaukums Tehniskajās specifikācijās norādītās 

prasības pārtikas produktiem 

Pretendenta piedāvāto pārtikas 

produktu apraksts 

Prasības pārtikas 

produktiem 

(atbilstoši 

Tehniskajām 

specifikācijām) 

Fasējums (atbilstoši 

Tehniskajām 

specifikācijām) 

Piedāvātā 

produkta 

apraksts 

Fasējums  
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5.pielikums 
Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde  

Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 

 2012.-2013.gadam” (identifikācijas Nr. DPP 2012/3)  

nolikumam 

 

Finanšu piedāvājums 

 
_______________, 2012.gada _____. _________________ 

(vieta)   (datums)            (mēnesis) 
Pretendents _____________________________________ 
                                                                          (pretendenta pilns nosaukums) 

piedāvā veikt pārtikas produktu piegādi, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

Iepirkuma priekšmeta __.daļa _______________________ 
                                                            (daļas nosaukums) 

 

Nr. 

p.k. 

Preces 

nosaukums 

Mērvienība Vienības cena 

(LVL) bez 

PVN 

Kopējais 

daudzums 

(vidusskolai un 

bērnudārzam, 

saskaņā ar 

Tehniskajām 

specifikācijām)  

Kopējā 

cena 

(LVL) 

bez PVN 

PVN 

(LVL) 

Kopsumma 

(LVL) ar 

PVN 

        

        

        

KOPĀ:    

Piedāvātajā cenā ir iekļauti visi nodokļi, izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar preču piegādi, 

iekraušanu, izkraušanu un transportēšanu uz iestādi.  

 

______________________________________________     ___________________ 

(pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)      (paraksts) 
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6.pielikums 
Iepirkuma „Pārtikas produktu piegāde 

Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 

 2012.-2013.gadam” (identifikācijas Nr. DPP 2012/3)  

nolikumam 

PROJEKTS 

LĪGUMS Nr.__________ 

par pārtikas produktu piegādi   

Rēzeknes novada Dricānos  

                                                                 2012.gada ___.___________ 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000048538, 

pārvaldes vadītājas Skaidrītes Melnes personā, kura rīkojas, saskaņā ar Nolikumu, turpmāk 

tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un <uzvarējušā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas 

Nr.<reģistrācijas numurs>, <ar paraksta tiesībām apveltītās personas amats, vārds, uzvārds> 

personā, kura rīkojas, saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk tekstā – 

Piegādātājs, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas arī – Puses, vai katra atsevišķi 

– Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Par pārtikas produktu piegādi Dricānu 

vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2012.-2013.gadam” (identifikācijas Nr. DPP 2012/3), 

turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma __.daļu un Piegādātāja iesniegto 

piedāvājumu Iepirkumā par attiecīgo iepirkuma daļu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – 

Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

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

turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām (Līguma 

1.pielikums) un Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu par iepirkuma ___.daļu 

(Līguma 2.pielikums), turpmāk tekstā – Piedāvājums, kas ir šī Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas.  

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

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

daudzums un cena atbilstoši Piedāvājumā norādītajai Preces vienības cenai. 

1.3. Puses vienojas, ka Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītais Preces apjoms ir 

maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un, ņemot vērā objektīvus apstākļus, Pasūtītājs 

var iegādāties Preci atbilstoši reālajai nepieciešamībai par nepilnu apjomu.  

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Cena par Preces vienu vienību ir norādīta Piedāvājumā (Līguma 2.pielikums). Šajā cenā ir 

iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, transporta un iekraušanas – izkraušanas 

izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas 

ar Preci un tās piegādi. 

2.2. Līguma kopējā summa par plānoto Preces piegādes apjomu sastāda LVL ____ 

(__________ lati ____ santīmi), t.sk., pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22% LVL ____ 

(____________ lati ___ santīmi). Līgumcena bez PVN sastāda LVL ______ (___________ 

lati ___ santīmi).  
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2.3. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konkrētās Preces 

partijas piegādes dienas pēc Piegādātāj iesniegta un Pasūtītāja akceptēta preču pavadzīmes – 

rēķina saņemšanas. 

2.4. Pasūtītājs samaksā par piegādāto Preci, veicot pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu 

veidā uz šajā Līgumā norādīto Piegādātāja bankas kontu.  

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

apliecina attiecīga bankas iestādes atzīme uz maksājuma uzdevuma. 

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

atbilstoši PVN likmes izmaiņām. 

2.7. Pasūtītājs neapmaksā tādas Preces piegādi, kas neatbilst Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajai kvalitātei. 

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

Līguma 2.2.punktā. 

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

un citiem objektīviem, no ražotāja neatkarīgiem apstākļiem, Piegādātājs rakstiski informē 

Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Piegādātājs nedrīkst izmainīt jau pasūtīto Preču 

cenas. 

2.10. Puses vienojas, ka Preču cenas var tikt pārskatītas vienu reizi pusgadā, izmainot vienības 

cenu ne vairāk kā par 10% (desmit procentiem) no Piedāvājumā norādītās cenas. Par pamatu 

cenu izmaiņai var būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi pamatoti apstākļi, kas 

Piegādātājam jāapliecina ar kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu – Latvijas 

Republikas Centrālās Statistikas pārvaldes informāciju par attiecīgās preču grupas vidējā 

patēriņa cenu līmeņa izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo attiecīgo periodu. Pusēm 

savstarpēji vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums jānoformē rakstiski, vienošanos 

pievienojot Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

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

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

aizstājamas un to vienības cena ir zemāka par tās Preces cenu, kuru piegādātā Prece aizstāj, 

bet kvalitāte ir ekvivalenta ar aizstājamās Preces kvalitāti. Pušu pārstāvji iepriekš rakstveidā 

vienojas par šādu aizstājošu Preču piegādi un cenām.  

3. PUŠU SAISTĪBAS  

3.1. Piegādātāja saistības. 

3.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi; 

3.1.2. Piegādātājs nodrošina Preces atbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un marķēšanas 

prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītām kvalitātes prasībām. 

3.1.3. Piegādātājs nodrošina Preces piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu kvalifikāciju. 

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

Pasūtītāja norādītajā vietā. 

3.1.5. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās ražotāja iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu 

Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot. 

3.1.6. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļu, ar kuriem tiks veikta Preces piegāde, atbilstību 

pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

3.1.7. Gadījumā, ja tiek piegādāta nekvalitatīva Prece, Piegādātājs uz sava rēķina apmaina 

Preci pret jaunu, kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā termiņā. 

3.2. Pasūtītāja saistības. 
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3.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veikt samaksu 

par to Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

3.2.2. Pasūtītājs nodrošina Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei noteiktajā 

vietā, kā arī savlaicīgu piegādātās Preces pieņemšanu. 

3.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst 

Līguma noteikumiem. 

4. PRECES PASŪTĪŠANAS,  PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Piegādātājs piegādā Preci ar savu transportu Dricānu vidusskolai un Dricānu bērnudārzam 

pēc adreses: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, un nodod to Pasūtītājam atsevišķās 

partijās, saskaņā ar veikto pasūtījumu. Preces saņemšanu apliecina Pušu parakstīta preču 

pavadzīme – rēķins. 

4.2. Pasūtītājs mutiski (pa tālruni: __________), vai rakstiski (pa faksu: _____________ vai         

e-pastu:______________) pasūta Preci noteiktajā apjomā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

un Piedāvājumu, norādot Preču nosaukumu un daudzumu. 

4.3. Piegādātājs piegādā Līguma 4.2.punktā minēto Preci Pasūtītāja noteiktajā laikā. 

4.4. Preču piegāde tiek veikta ________________ (<nedēļas diena(s)>) no plkst.____ līdz 

plkst.____ uz Pasūtītāja norādīto adresi un līdz Pasūtītāja norādītajai vietai. Pasūtījumu 

pieņemšana notiek ______________ (<nedēļas diena(s)>) līdz plkst. _____ (ne vēlāk kā 

vienas stundas laikā). 

4.5. Katras Preces partijas piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izrakstītu preču pavadzīmi – rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda 

piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam, Preces cenas atbilstība Piedāvājumā noteiktajām 

cenām un preču pavadzīmei – rēķinam, un jāizdara atzīme par Preces pieņemšanu uz preču 

pavadzīmes – rēķina. 

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

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

Preces nosaukums, daudzums un cena. 

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

līdz preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.8. Prece tiek piegādāta Piegādātājam piederošajā tarā. Papildu samaksa par taras lietošanu 

netiek pieprasīta. Pasūtītājs atgriež Piegādātājam taru 10 (desmit) darba dienu laikā. Taras 

uzskaite tiek veikta, izdarot nepieciešamās atzīmes preču pavadzīmē – rēķinā. 

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

daudzumā, vai piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām 

Preci, vai arī Preces vienību cenas neatbilst Piedāvājumā norādītajām vienību cenām, 

Pasūtītājs atzīmes veidā fiksē to preču pavadzīmē – rēķinā, vai 2 (divu) darba dienu laikā no 

preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža nosūta Piegādātājam rakstisku pretenziju. 

Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pretenzijas saņemšanas par saviem 

līdzekļiem novērš pretenzijā minētos trūkumus  

5. PRECES KVALITĀTE 

 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā 

norādītajiem parametriem, kā arī citiem Līguma noteikumiem.  

5.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces kvalitāte atbilst Latvijas Republikas un Eiropas 
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Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām un obligātām 

nekaitīguma prasībām. 

5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, iepakojums nodrošina preču saglabāšanos, tās transportējot un pēc 

tam glabājot. 

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

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

produktu, kuri ātri bojājas, derīguma termiņš nevar būt mazāks par 3 (trim) dienām, skaitot no 

to piegādes dienas.  

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses vai tās 

darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī 

rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. 

Piegādātājs ir atbildīgs par piegādāto pārtikas produktu atbilstību Eiropas Savienības, Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktām drošības un higiēnas prasībām, tajā skaitā, Pārtikas 

aprites uzraudzības likumam, Preču un pakalpojumu drošuma likumam, Ministru kabineta 

2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.964 „Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”, Ministru 

kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, Ministru 

kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” prasībām, Ministru kabineta 2010.gada 

16.februāra noteikumiem Nr.146 „Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un 

pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas”, Ministru kabineta 2009.gada 

25.jūnija noteikumiem Nr.613 „Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un 

marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība”, 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.97 „Noteikumi par klasifikācijas, 

kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem”. 

6.3. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Piegādātājam var piemērot līgumsodu 0,5% (nulle 

komats pieci procenti) apmērā no nesavlaicīgi piegādāto Preču summas par katru nokavēto 

dienu. 

6.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām 

personām saistībā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos ir vainojams. 

6.5. Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tam var piemērot 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu. 

6.6. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzības pienākuma.  

6.7. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līguma saistības, vai gadījumā, kad 

Līgums tiek izbeigts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājam piemēro līgumsodu 20% (divdesmit 

procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. 
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7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

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

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc tās ieskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde, ziņojumam 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu, to raksturojumu un paredzamo ilgumu. 

8. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

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

Republikas Civillikuma prasības.  

8.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

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

8.4. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādi un nav to piegādājis ilgāk kā par vienu darba dienu, 

vai piegādātā Prece atkārtoti neatbilst Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs sastāda aktu un ir 

tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam un norādot Līguma 

izbeigšanas datumu. Šajā gadījumā Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā 

paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam tā tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī samaksā 

Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no attiecīgajā preču pavadzīmē – 

rēķinā norādītās Preces vērtības, par kuras neatbilstību sastādīts akts. Pasūtītājs samaksā 

Piegādātājam par atbilstošās Preces piegādi. 

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

Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir 

apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. Ja 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Piegādātājs ir tiesīgs 

izbeigt Līgumu. 

8.6. Gadījumā, ja Puses izbeidz šo Līgumu pirms tā saistību izpildes, tiek sastādīts akts, kurā 

tiek norādītas Līguma izbeigšanas brīdī piegādātās un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtās 

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

atbilstoši noteiktajai cenai. Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt 

saskaņā ar Līguma nosacījumiem aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzības summu. 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Jebkurus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēji vienojoties, 

veicot sarunas vai sarakstoties. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīds risināms tiesā 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, tas ir 2012.gada ___.________________, un 

ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, tas ir līdz 2013.gada ____.__________________, vai līdz 

brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai panākušas vienošanos par Līguma 
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pirmstermiņa pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to 

izbeidz vienpusēji.  

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

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem 

un  jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa elektronisko pastu, ja Puse to atzīst, vai 

ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots 

personīgi, elektroniskā pasta nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

10.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas 

rekvizītus, tā ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse 

neizpilda šī Līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 

saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

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

likumīgi pārņem viņu tiesības un saistības. 

10.6. Pušu pilnvarotās personas, kas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā 

skaitā, par preču pavadzīmes – rēķina savlaicīgu iesniegšanu, parakstīšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai: 

10.6.1. no Pasūtītāja puses: <amats, vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese>; 

10.6.2. no Piegādātāja puses: <amats, vārds, uzvārds, tālruņa un fakss numuri, e-pasta 

adrese>. 

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

10.7.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ (<lapu skaits vārdiem>) lapām; 

10.7.2. 2.pielikums – Tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija uz ___ (<lapu skaits vārdiem>) 

lapām. 

10.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (<lapu skaits vārdiem>) lapām ar 2 (diviem) 

pielikumiem, kopā uz ____ (<lapu skaits vārdiem>) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI   

Pasūtītājs      
Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagasta pārvalde 

reģistrācijas Nr.90000048538 

adrese: ‘Pagastmāja”, Dricāni, , 

Dricānu pagasts Rēzeknes novads, LV-4615 

Banka: ________________________ 

konts Nr.______________________ 

kods _________________________ 

 

____________________________   Z.v. 
                (paraksts) 

                                            S.Melne  

Piegādātājs  

_____________________________ 

reģistrācijas Nr._________________ 

adrese: _______________________ 

_____________________________ 

Banka:  

______________________________ 

konts Nr.______________________ 

kods _________________________ 

 

____________________________   Z.v. 
                    (paraksts)     
                            <paraksta atšifrējums> 

 


