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IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ  

 

„Malkas piegāde” 

 

 (IDENTIFIKĀCIJAS NR. AND 2018/3)  

 

NOLIKUMS 

 

1. Pasūtītājs  

1.1.Alsungas novada dome.  

Reģistrācijas Nr. 90000036596 

Adrese: “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

 

1.2.Kontaktpersona:  

Santa Kreičmane 

Tālrunis: 27813338 

E-pasts: iepirkumi@alsunga.lv 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs  

AND 2018/3 

 

3. Iepirkuma metode 

      Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu. 

 

4. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

Malkas piegāde (600 m³) Alsungas novada domei, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (1.pielikums). 

 

5. Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš  

Līguma izpildes termiņš: trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz pilnīgai 

saistību izpildei.  

 

6. Prasības pretendentiem 

6.1.Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā: 

6.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas 

atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība 

vai pretendents netiek likvidēts; 

6.1.2. Konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem 

pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku 

datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā. 

6.1.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma 

nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 
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personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 6.1.1.; 6.1.2. un 6.1.4. 

nosacījumi.  

6.1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai 

darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar 

pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas 

izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem. 

6.2.Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

6.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

7. Prasības iepirkuma izpildei 

      Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

 

8. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai 

8.1. Iepirkuma nolikums, t.sk., Tehniskās specifikācijas, pieejamas Pasūtītāja 

interneta vietnē: http://alsunga.lv/lv/Aktivie_iepirkumi/ 

8.2. Piedāvājuma iesniegšana: 

8.2.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida 

necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama 

un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

8.2.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda: 

8.2.2.1. Piedāvājums iepirkumam „Malkas piegāde”, Id. Nr. AND2018/3; 

8.2.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, 

faksa numurs un e-pasta adrese; 

8.2.2.3. Norāde: “Neatvērt līdz 2018.gada 27.jūlijam, plkst. 14.00”. 

8.3.Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana: 

8.3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā 

un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam 

jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. 

8.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem vai 

caurauklotiem. 

8.3.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs Pretendents 

iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma eksemplāru ar 1 (vienu) piedāvājuma 

variantu. 

8.3.4. Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā Pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas 

apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina Pretendenta 

pilnvarotā persona, tad Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno 

pilnvara. 

8.3.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

8.4. Piedāvājumā jāiesniedz:  

8.4.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt 

nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā 

norādītajai formai (oriģināls); 

8.4.1.1. Ja Pretendents ir Piegādātāju apvienība (t.sk. personālsabiedrība), 

papildus jāiesniedz: 

8.4.1.1.1. visu apvienībā iesaistīto vadītāju vai vadītāju 
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pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās 

saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju; 

8.4.1.1.2. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai 

skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no Piegādātājiem. 

8.4.2. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā 

norādītajai formai (oriģināls). 

8.4.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 4. pielikumā norādītajai 

formai (oriģināls): 

8.4.3.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro. 

8.4.3.2. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā 

specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā 

skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī 

visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, 

transporta pakalpojumu u.c.). 

9. Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji  

9.1. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija. 

9.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:  

9.2.1. pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un 

noformēts atbilstoši nolikuma 8.2.-8.4. punktā norādītajām prasībām; 

9.2.2. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un 

publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta 

atbilstību nolikuma 6.2. punktā norādītajām pretendentu atlases 

prasībām; 

9.2.3. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst 

nolikuma 8.4.2. punktā un Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3. 

pielikums) norādītajām prasībām; 

9.2.4. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst 

nolikuma 8.4.3. punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu 

piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija 

pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas 

izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā 

piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus; 

9.2.5. noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā kritēriju - 

piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu euro bez PVN 

(piedāvājuma izvēles kritērijs); 

9.2.6. pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, nav attiecināmi nolikuma 6.1. punktā (Publisko iepirkumu 

likuma 9. 
 
panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkts) minētie izslēgšanas 

nosacījumi: 

9.2.6.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu 

pretendentu un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu, 

izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par 

nolikuma 6.1.1. punktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu 

reģistra; 

9.2.6.2. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu 

pretendentu un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu, 

izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par 

pretendenta atbilstību nolikuma 6.1.2. punktā minētajam 
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nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām. 

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta 

un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot 

pretendenta un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētās 

personas piekrišanu. 

9.2.6.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu 

pretendentu un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto personu 

pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz 

attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz to un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minēto 

personu neattiecas nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktā 

minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts 

no dalības iepirkumā.  

9.2.6.4. Ņemot vērā nolikuma 9.2.6.2. punktā minētās pārbaudes 

rezultātus, pasūtītājs: 

9.2.6.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja 

konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju 

pretendentam un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā 

minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro; 

9.2.6.4.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 

ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 

nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētajai personai 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 

- 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz 

apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija 

nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto 

apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no 

dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, 
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ka tam un nolikuma 6.1.3. apakšpunktā minētajai 

personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, 

nolikuma 9.2.6.4.2. noteiktajā termiņā iesniedz: 

a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja 

apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai 

personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka 

attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, 

kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts 

ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības 

kompetentās institūcijas izdota lēmuma par 

nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai 

atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts 

ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda 

nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par 

nodokļu parādu neesamību. 

9.2.7. atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

9.3. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 9.2.1. - 

9.2.6. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības 

iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 

9.4. Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 

4. punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos 

nolikuma 9.2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), 

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

Pretendenta piedāvājumu. 

9.5. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu 

bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi 

vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai 

pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība: 

10.1. Piedāvājums jāiesniedz Alsungas novada domē, adrese: „Pils iela 1”, Alsunga, 

Alsungas novads vai nosūtot pa pastu uz adresi: Alsungas novada domei, 

Alsunga., Alsungas novads, LV-3306, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 27. 

jūlijam plkst.14.00 ar norādi: “Piedāvājums iepirkumam “Malkas piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3)”. 

10.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt. 

10.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti. 

 

Pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija; 

2. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma; 
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3. Tehniskā piedāvājuma forma; 

4. Finanšu piedāvājuma forma.     

5. Līguma projekts.                        
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1. pielikums 

iepirkuma „Malkas piegāde”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. DZIS 2018/3)  

nolikumam 

 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Tehniskā specifikācija 
 

 

Piegādes adrese: “Kraujas” Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. (malkas laukums). 

Malkai jābūt bez trupējuma, atbilstošā daudzumā, izmērā, sortimentā, kvalitātē: 

 

 

Nr. 

p.k.  
Piegādes vieta  

Apjoms  

m
3
  

Garums  

m 

Diametrs  

cm  

Forma 

(apaļkoksne)  

Koksnes 

blīvuma koef. 

1.  
“Kraujas”, Alsungas 

novads (malkas laukums) 

 

600 3  10-60 

Jaukta lapu un 

skuju koku 

malka, bez 

trupes 

pazīmēm, sausa 

un bez tukšiem 

vidiem 

0.6 – lapu 

kokiem 

                                          

0.6 – skuju 

kokiem 

 

2.1. Iepirkuma izpildes un līguma darbības laiks: 

2.1.1. Kopējā malkas apjoma piegādes laiks - divu mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža, malkas piegādi var veikt arī pa daļām. 

2.1.2. Līguma darbības laiks – no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā 

noteikto saistību izpildei. 
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2. pielikums 

iepirkuma „Malkas piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3)  

nolikumam 

 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

„Malkas piegāde”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3) 

 

Pretendents* _________________________________________________________, 
pretendenta nosaukums 

reģ.Nr._______________________________________________________________, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          

tā ____________________________________________________________ personā 
   Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 piesakās piedalīties iepirkumā “Malkas piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

AND 2018/3);  

 apņemas ievērot nolikuma prasības; 

 apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un 

izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar 5. pielikumu; 

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt malkas 

piegādi Alsungas novada domei, saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās 

specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:  

EUR _______ (____________) ** apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 
(norādīt skaitļiem) (norādīt vārdiem) 

 

Apliecinām, ka Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja 

amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar 

pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē un 

nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē. 

Paraksts***: ____________________________ 
                        Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  

Vārds, uzvārds: __________________________ 

Amats: _________________________________ 

Pretendenta adrese: _______________________ 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: ___________ 

Pretendenta e-pasta adrese: _________________ 

Bankas rekvizīti: _________________________ 

                  z.v.                                             

* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 

**  Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. 

*** Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai 

viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti 

jāpievieno pilnvara). 
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3. pielikums 

iepirkuma “Malkas piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3)  

nolikumam 

 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Pretendents, __________________________________________________________, 
pretendenta nosaukums 

  

reģ.Nr._______________________________________________________________, 
                                        vienotais reģistrācijas numurs                                          

 

tā ____________________________________________________________ personā 
   Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds                          

 

ar šo apliecina, ka apņemas piegādāt Alsungas novada domei malku 600 m ³, saskaņā 

ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem uzdevumiem un prasībām. 

 

 

Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 

1. Prasības kurināmajam materiālam:  

1.1. Malkas diametrs no 10-60 cm, garums 3 m, 

netrunējusi, jaukta tipa - lapu koku un skuju koku 

malka bez tukšiem vidiem. Blīvuma koeficients- 0.6. 

 

1.2. Kopējais malkas piegādes apjoms Alsungas novada 

domei  – 600 m
3
. 

 

2. Piegādes nosacījumi:   

2.1. Piegādes vieta: “Kraujas” Alsunga, Alsungas novads 

( malkas laukums). 

 

3. Iepirkuma izpildes un līguma darbības laiks:  

3.1. Kopējā malkas apjoma piegādes laiks: 2 mēnešu laikā 

no līguma noslēgšanas brīža, malkas piegādi var veikt 

arī pa daļām. 

 

3.2. Līguma darbības laiks – no līguma noslēgšanas brīža 

līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

 

 

Paraksts*: _____________________________ 
                    Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  

Vārds, uzvārds: __________________________ 

Amats: ________________________________ 

 

 

 
 

* Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā 

gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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4. pielikums 

iepirkuma „Malkas piegāde” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3)  

nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Pretendents, 

___________________________________________________________________, 

pretendenta nosaukums 

  

reģ.Nr._______________________________________________________________                                           

                                       vienotais reģistrācijas numurs                                          

 

tā __________________________________________________________ personā 

   Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds 

                                         

ar šo apliecina, ka piekrīt piegādāt malku 600 m³ Alsungas novada domei, atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai  un šādam finanšu piedāvājumam: 

 

 

Iepirkuma priekšmets Vienība Daudzums Cena par 1 

vienību, euro 

 bez PVN* 

Summa 

kopā, euro 

 bez PVN* 

1 2 3 4 = 2 x 3 
Malkas piegāde Alsungas 

novada domei saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju 

m
3 

600 

  

Summa, kopā, euro bez PVN:   

PVN (21%):  

Summa kopā, euro ar PVN:  

 

 

 

 

Paraksts **: __________________________________ 
                       Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  

Vārds, uzvārds: _________________________ 

Amats: _________________________________ 

 

 

* Cena jānorāda ar 2 (divas) decimālzīmēm aiz komata. 

** Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai 

personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno 

pilnvara). 

*** Pretendenta piedāvātā cena ir fiksēta visā līguma izpildes laikā. 
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5. pielikums 

iepirkuma „Malkas piegāde” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3)  

nolikumam 
 
 

LĪGUMS (PROJEKTS) 

Alsunga,        2018. gada ………... 

 

          Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596, juridiskā adrese: „Pils iela 1”, 

Alsunga, Alsungas novads, LV–3306, turpmāk saukta „Pircējs”, Tās priekšsēdētājas 

Daigas Kalniņas  personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un 

          ...................., reģ. Nr..............., ................................ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar pilnvarojošā dokumenta nosaukums, turpmāk šā līguma tekstā saukta 

„Pārdevējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā 

saukti par Pusēm,  

pamatojoties uz Pircēja rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

kārtībā “Malkas piegāde” , identifikācijas Nr. AND 2018/3, turpmāk šā līguma tekstā 

saukts Iepirkums, rezultātiem un ......................... iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un Finanšu 

piedāvājumu (Līguma 2. pielikums) apņemas piegādāt Pircējam 600 m
3
 malku 

(turpmāk šā Līguma tekstā saukta – Prece), nogādājot to Pircējā norādītā vietā, 

adrese - „Kraujas”, Alsunga., Alsungas novads (malkas laukums), bet Pircējs 

pieņem un apmaksā Preces piegādi noteiktos termiņos un daudzumā, kas atbilst 

Pārdevēja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk šā 

līguma tekstā „Piedāvājums”. 

1.2. Preces apraksts: 

□ malkas diametrs no 10-60 cm; 

□ netrupējusi, bez trupes pazīmēm; 

□ malkas garums 3 m; 

□ malkas veids - jaukta tipa (lapu koku, skuju koku); 

□ blīvuma koeficients -0.6. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

2.1. Līguma kopējā summa ir ............ euro (…......), bez PVN, turpmāk tekstā – 

Līguma summa. 

2.2. Vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir noteikta saskaņā ar 

Līguma 2. pielikumu. 

2.3. Līguma summā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar visiem transporta 

izdevumiem, piegādi, nodokļiem. 

2.4. Pircējs samaksā Pārdevējam par piegādāto Preci (tās daļu) 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc pavadzīmes – rēķina parakstīšanas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja 

bankas kontu, kas norādīts Līgumā. 

2.5.  Pircējs iepirkuma līguma darbības laikā, ja ir objektīvs pamatojums, var 

samazināt piegādājamās Preces apjomu, bet ne vairāk kā par 10 procentiem no 

kopējā Preces apjoma naudas izteiksmē. 
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3. Līguma darbības termiņš 

 

3.1. Līgums stājas spēkā ............................................un ir darbojas līdz 

................................... Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma 

pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 

3.2. Pārdevējs apņemas piegādāt malku Līguma 1.1. punktā paredzētajā apjomā, 

piegādes grafiku saskaņojot ar Pircēja pārstāvi – ..............(Vārds un 

Uzvārds)..................  

3.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) 

dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek 

uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Puses parakstījušas vienošanos par 

līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu pilnīgu izpildi. 

 

4. Preces piegādes kārtība 

 

4.1. Pārdevēja pienākums ir pēc Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma savlaicīgi 

piegādāt Pircējam Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Preces (tās daļas) piegādi Pušu pilnvarotās personas (Līguma 7. punkts) 

apliecina, parakstot preču pavadzīmi – rēķinu. 

4.3. Līdz Preces nodošanai Pircējam, visus ar Preci saistītos riskus uzņemas 

Pārdevējs. 

4.4. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci atsevišķu daļu veidā no Līguma noslēgšanas 

dienas līdz Līgumā noteiktajam Līguma darbības beigu datumam. 

 

5. Piegādātās preces trūkumu novēršana 

 

5.1. Pircēja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteiktajām prasībām, nosūta 

Pārdevēja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju. 

5.2. Pārdevējs novērš piegādātās Preces trūkumus, apmainot pret jaunu Preci trīs 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas. 

5.3. Ja Pircējs nav izteicis pretenzijas vienas nedēļas laikā pēc piegādes, uzskatāms, 

ka piegādātā Prece atbilst Iepirkumā un pasūtījumā noteiktajām prasībām. 

 

6. Pušu saistības un Līgumsods 

 

6.1.   Pārdevēja atbildība: 

6.1.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 

savlaicīgi nepiegādātas Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 

6.1.2. Preces piegādes termiņa kavējumu skaita līdz Preces nodošanas dienai. 

6.1.3. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvās Preces 

trūkumu novēršanas termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 2% (divu 

procentu) apmērā no piegādātās Preces vērtības par katru nekvalitatīvās Preces 

apmaiņas nokavēto dienu. 

6.1.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

6.2. Ja Pārdevējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek 

pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par 

Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20 % (divdesmit procentu) apmērā no 

Līguma summas (Līguma summa ar PVN). 
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6.3. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no savlaicīgi 

neapmaksātā rēķina par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

summas.  

6.4. Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķinu kontā, 

kas norādīts Līgumā. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas 

izpildes. 

 

7. Pušu pilnvarotās personas 

 

7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu 

pilnvarotās personas: 

7.1.1. Pircēja pilnvarotā persona: ........................... Vārds, Uzvārds.......... (tālr. 

..............., mob. tālr. ............., e-pasts: ..............., fakss: ..................). 

7.1.2. Pārdevēja pilnvarotā persona: ...........Vārds, Uzvārds ……. (tālr…………., 

fax…… e-pasts….). 

7.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības: 

7.2.1. parakstīt preču pavadzīmi- rēķinu, 

7.2.2. pieteikt un saskaņot Preces piegādes laiku, vienā pasūtījuma reizē 

piegādājamo Preces apjomu, 

7.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi, 

7.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā 

Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci, 

7.2.5. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 

7.3. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā 

Līgumā vai tā pielikumos. 

7.4. Pilnvarotās personas, kontaktējoties un veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā 

Līguma punktā minētos rekvizītus (tālruni, faksu, e-pastu). 

 

8. Nepārvarama vara 

 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto 

saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās 

rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija 

iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 

notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens 

plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 

karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

8.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to 

otru Pusi rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un 

ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur 

minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu. 

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei 

ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar 

prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā. 
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9. Citi noteikumi 

 

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses 

piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 

tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, 

telefons, fakss, e-pasta adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to 

otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra 

Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju 

par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā 

pielikumos minētajām Pušu pārstāvju un to rekvizītiem. 

9.3. 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 Pušu tiesību un 

saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos 

vienu mēnesi iepriekš. 

9.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek 

panākta, tad strīdu risina tiesā. 

9.5. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par 

grozījumiem pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

9.6. Puses nav tiesīgas nodot trešajai personai savas tiesības, kas saistītas ar šo 

Līgumu un izriet no tā. 

9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 

……………. lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

9.8.  Līgumam ir divi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas: 

9.8.1. 1.pielikums – Tehniskais piedāvājums, 

9.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.  

10. Pušu rekvizīti 
  

Pārdevējs:  

 

Pircējs:  Alsungas novada dome 

 Reģ. Nr. 90000036596 

Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads,  

LV-3306 

Banka: AS SEB BANKA 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV78UNLA0011012130623 

 

 

 

Pārdevējs:              Pircējs: 

 

 

  (paraksts un atšifrējums)                                                   (paraksts un atšifrējums) 

 

Z.v.                                                                          Z.v. 
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1. pielikums 

līgumam „Malkas piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3) 

 

   

Tehniskās specifikācijas – Tehniskais piedāvājums 

(Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. pielikums 

līgumam „Malkas piegāde” 
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(iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2018/3) 

 

Finanšu piedāvājums 

(Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu) 
 
 


