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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs   
 KPP 2014/9 
 
1.2. Pasūtītājs  
 Kalupes pagasta pārvalde 

Adrese: Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450 
Reģ.Nr. 90000030396 
Bankas nosaukums: Valsts kase 
Konta Nr. LV06TREL9812131002000  Kods TRELLV21 
Tālrunis  654 07490 
Fakss 654 47831 
E-pasta adrese: parvalde@kalupe.lv  
Kontaktpersona: attīstības nodaļas vadītājs Aivars Rasčevskis 
Tālr. 65407491, mob. tālrunis  29140852 
Darba laiks 800- 1200 un 1300-1700 

 
1.3. Iepirkuma priekšmets  

1.3.1.  Traktora piekabe. 
  1.3.2.  CPV kods: 34223310-2 

 
1.4.   Iepirkuma metode  

Iepirkums Publisko Iepirkumu likuma 82.panta kārtībā  

 
1.5. Līguma izpildes vieta 

Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads. 
 
1.6. Līguma izpildes laiks 
 30 ( trīsdesmit ) dienas no līguma noslēgšanas brīža .  
 
1.7. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 

Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Kalupes pagasta pārvaldes mājaslapā: 
www.kalupe.lv. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to 
dara rakstiski ar pasta, faksa starpniecību vai elektroniski, adresējot komisijai, ar 
norādi – Iepirkumam  „Traktora piekabes iegāde” , ID Nr. KPP 2014/9 uz adresi 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, fakss 65447831, 
e-pasts pārvalde@kalupe.lv. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu 
uzdotiem jautājumiem par iepirkumu tiks publicēta Kalupes pagasta pārvaldes 
mājaslapā: www.kalupe.lv. 

1.7.1. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Gavrilova,  tel. 65447833, fakss 
65447831, e-pasts: jelena.gavrilova@kalupe.lv; 
 

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada. 9.decembrim plkst. 10:00 

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV–5450, iesniedzot 
personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē 
līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, 
netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (iepirkuma komisijas sekretārs) reģistrē pretendentu 
piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai 
– nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas 
datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai 
pretendentu saraksts netiktu izpausts.  



1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ezeru ielā 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, pie iepirkuma komisijas sekretāres. 
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas 
līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.8.5. Visiem pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi. 
1.8.6. Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja 
piedāvājums nav atbilstoši noformēts pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā 
iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē. 

 
1.9. Piedāvājuma noformēšana: 

Piedāvājums iesniedzams Kalupes pagasta pārvaldē (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads) līdz 2014.gada 9.decembrim, plkst. 10.00 aizlīmētā un 
aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkumam „Traktora piekabes 
iegāde” , ID Nr. KPP 2014/9. Neatvērt līdz 2014.gada 9.decembra  plkst. 10:00  un 
pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

1.9.1. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. 
1.9.2. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, 

finanšu piedāvājuma.  
1.9.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma 

dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. 
Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 
Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar 
pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un 
pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. 

1.9.4. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 1.jūlija LR likuma    
"Dokumentu juridiskā spēka likums" prasībām. 

1.9.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja 
katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 
valodā. 

1.9.6. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu 
iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas 
iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota 
parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus. 

1.9.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt 
pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un 
piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un 
paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums. 

1.9.8. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts 
līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas 
apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt 
piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā. 

1.9.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir 
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 
1.10. Cita informācija 
1.10.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots 

atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 
1.10.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 
iepirkuma rezultāta. 



 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1. Traktora piekabe saskaņā ar  šo Nolikumu, un tā pielikumiem (3. pielikums). 
2.1.2. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu              

(4. pielikums).  
2.1.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 
 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 
3.1.1. Iepirkumā atbilstoši šim nolikumam var piedalīties persona vai personu grupa, ja tā 
atbilst noteiktajam minimālo prasību līmenim: 

3.1.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā un likumā noteiktajos 
gadījumos; 

3.1.1.2. Pretendents pakalpojumu sniegšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā 
ar līgumu nododot tiem ne vairāk par 20 % no kopējā līguma apjoma. Piesaistītajiem 
apakšuzņēmējiem ir jāatbilst nolikuma 3.1.1.1. punkta prasībām. 

 
3.1.2. Iepirkumā  atbilstoši šim nolikumam var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska 
persona, neatkarīgi no īpašuma un uzņēmējdarbības formas.  
3.1.3. Pretendentam – personu grupai ir jābūt, uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, noslēgtam 
Sadarbības līgumam. Atbilstību konkursa nolikuma p.2.1.1. noteiktajām minimālajām 
prasībām šādā gadījumā nosaka kopumā personālsabiedrībai un visiem tās biedriem ar pilnu 
atbildību. 

 
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 
4.1.   Pretendentu atlases dokumenti 

4.1.1.pretendenta rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta uzņēmuma 
vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un 
rekvizītus (2.pielikums); 

4.1.2. Uzņēmuma reģistra /Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību 
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

4.1.3. Personu apvienībai (personālsabiedrībai) p. 2.3.2. noteiktie dokumenti jāiesniedz par 
katru personu grupas (personālsabiedrības) biedru; 
 
4.1.4. Pretendentam, kuram saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un izraudzītajam 
piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz 
dokumenti, kas apliecina atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma 
procedūrā: (Iepirkumu komisija pieprasīs iesniegt zemāk minētos dokumentus tikai 
tam pretendentam, kuram, ņemot vērā iepirkumu komisijas lēmumu, būtu piešķiramas 
līgumu izpildes tiesības un gadījumā, ja informācija nebūs pieejamā publiskajās datu 
bāzēs):  
4.1.4.1. Izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas izdevusi kompetenta 
iestāde, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas 
neatrodas likvidācijas stadijā.  
4.1.4.2. Izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas izdevis Valsts 
ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam (neatkarīgi no 
tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 eiro;  



4.1.4.3. Izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas, ka ārvalstī 
reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 eiro.  

 
4.1.5.Traktoru piekabes ražotāja sertifikāts ( apliecinājums ) vai tā apliecināta kopija par to, 
ka piegādātājs ir traktoru piekabes ražotāja izplatītājs un servisa nodrošinātājs. 
 
4.2.   Tehniskais piedāvājums 
4.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) 

noteiktajām prasībām. 

 
4.3. Finanšu piedāvājums  
4.3.1. Finanšu piedāvājumā cenu norāda cena euro ( bez PVN), par kādu tiks izpildīts 

pasūtījums visā līguma darbības laikā.  
4.3.2.   Cenā jābūt iekļautiem traktora piekabes piegādes izdevumi un izdevumi par piekabes 

reģistrāciju VTUA (Valsts tehnikas uzraudzības aģentūrā). 
4.3.3. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem  pievienotajai finanšu 

piedāvājuma formai  (4. pielikums); 

 
5. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS DARBĪBA UN PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 

 
5.1.  Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota 

iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”. 
5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” 

un šo instrukciju.  
5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. 

Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas 
locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā trīs.  

5.4. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 
Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi. 

5.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo 
komisijas sastāvu un klātesošo pretendentu pārstāvjus. 

5.6. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.  
5.7. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu 

atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 
viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem 
Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja 
šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā 
komisijas darbībā. 

5.8. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 
iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.  

5.9. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta 
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

5.10. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.  

 
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

 
6.1. Vispārīgie noteikumi 
6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

 



6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām. 
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir 

tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt. 
 
6.3. Pretendentu atlase 
6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijā izvirzītajai prasībai.  

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā 
piedāvājumu neizskata. 

 
6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 
6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā 

komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.  
6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs. 
 
6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 
6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri 

nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu 
piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu 
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem 
vērā labotās cenas. 

 
6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji 
6.6.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena. 
6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 
6.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kam ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.  
 

7. IEPIRKUMA LĪGUMS 

 
7.1. Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finansu un 

citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā. 
7.2.      Iepirkuma līgumi var tikt noslēgti atbilstoši iepirkuma rezultātiem. 
7.3.       Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc 
piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti 
vērā. 

7.4.   Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem 
iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas 
līgumslēdzēju puses. Līguma projekti pievienoti nolikumam (5. pielikums). 

7.5.  Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma 
noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma 
nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem. 

 
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 



8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) 
darba dienu laikā no pieprasījuma dienas. 

8.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām. 
8.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt 

iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 
8.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, 

neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt. 
8.1.5. Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā. 
8.1.6. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma 

prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju. 
8.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu 

pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu. 
8.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo 

piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

8.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst 
nolikumā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

8.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 
piedāvājumos. 

8.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
 
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 
8.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras 

izziņošanas. 
8.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 
8.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem. 
8.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 
8.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt 
lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
9.1. Pretendenta tiesības 
9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības 

bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar 
pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem. 

9.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu. 
9.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, 

iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu par 
iepirkuma procedūru.  

9.1.4. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida 
apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas 
datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.  

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

9.2.   Pretendenta pienākumi 
9.2.1. Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu prasības. 



9.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. 
9.2.3. Sniegt patiesu informāciju. 
9.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, 

kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. 

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  

 
10. NOLIKUMA PIELIKUMI 

 
10.1.  1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā. 
10.2.  2.  pielikums – Informācija par pretendentu. 
10.3.  3.  pielikums – Tehniskā specifikācija. 
10.4.  4.  pielikums – Finanšu piedāvājums. 
10.5.      5.  pielikums -  Līguma paraugs 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. pielikums 
Iepirkums „Traktora piekabes iegāde”  
ID Nr. KPP 2014/9   

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
20___. gada   ____. ______________ 
 

Iepirkuma nosaukums: 
„Traktora piekabes iegāde” 

ID Nr. KPP 2014/9 
 
Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar Iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem 
Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām piedāvājam piegādāt jaunu 
traktora piekabi  par summu: 

 
 
_____________________________________________________________________ 

( piedāvājuma cena bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos) 
 

 

Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka: 

1.  ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma noteikumiem un garantē to 
izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami;  

2. nav pasludināts tā 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), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

3. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz 150 euro. 

4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un iepirkumu priekšmetu ir patiesas.  
5. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;  

 
 

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums               

 
 z.v. 



                                                                                     
2. pielikums 

Iepirkums „Traktora piekabes  iegāde”  
ID Nr. KPP 2014/9   

 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

Iepirkumam: „Traktora piekabes iegāde” 
  ID Nr. KPP 2014/9 

 

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs: 

3. Adrese: 

4. Kontaktpersona : 

5. Telefons: 

6. Fakss: 

7. E-pasts: 

8. Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): 

9.        Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums: 
 
 

Bankas adrese (tai skaitā 
pilsēta, valsts, pasta 
indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Pilnvarotā persona, kas 
būs tiesīga parakstīt 
līgumu 

 

 
 
 
 
                                     

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 
z.v. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
                      
 
   



 3. pielikums 
Iepirkuma „Traktora piekabes iegāde”  
ID Nr. KPP 2014/9   

  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam: „Traktora piekabes iegāde” 
(iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2014/9 ) 

Traktora piekabe 
 

Nr.p.k. Nosacījumi Tehniskās prasības 
1. Stāvoklis  Jauna, nereģistrēta, nelietota, izlaiduma gads 

2014 
2. Piekabes tips Traktora pašizgāzēja piekabe 
3. Pieļaujamā kopēja masa Ne vairāk kā 13300 
4. Kravnesība Ne mazāk ka 10000 kg 
5. Kravas kastes tilpums, m3 Ne vairāk kā 12 m3 

6. Bortu augstums, cm Ne mazāks kā 60+60 
7. Riteņi  15.0/70-18 
8. Bremzes Pneimatiskās 
9. Izkraušana Trīspusēja 
10. Riteņu pretripošanas ķīļi Jābūt 
11. Šasijas rāmis Taisnstūra ar slēgto profilu 
12. Dīstele Fiksēta savienošana ar traktoru 
13. Cilpas diametrs Ne mazāka kā 50 mm 
14. Stāvbremze Mehāniskā 
15. Teleskopiskais cilindrs ar 

trīspusēju izkraušanu 
Jābūt 

16. Centrālā bortu saslēgšanas 
sistēma 

Jābūt 

17. Dubļusargi  Jābūt 
18. Piekare Tandemtipa ar atsperēm 
19. Tents ar profilu Jābūt 
20. Atsperes sanu bortu atvēršanai Jābūt 
21. Hidrauliskā atbalsta kāja Jābūt 
22. Kāpnes, apskates laukums Jābūt 
23. Aizmugurējā mehāniskā 

piekabināmā ierīce 
Jābūt 

24. Aizmugurēji hidrauliskie izvadi Jābūt 
25. Aizmugurēji pneimatiskie izvadi Jābūt 
26. Aizmugurējie elektriskie izvadi  Jābūt 
27. Rezerves riteņiem ar kronšteinu 1 gabals 
28. Garantija Vismaz 2 gadi no piekabes pirmreizējas 

reģistrācijas brīža 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 4. pielikums 

Iepirkumam „Traktora piekabes  
iegāde”  ID Nr. KPP 2014/9  

 

FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam: „Traktora piekabes iegāde”  
 (iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2014/9)                                            

 
2014. gada ___.__________. 
Mēs, 

_______________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) 

 

piedāvājam izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar traktora piekabes iegādi 

 Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
Atbilstoši iepirkuma Nolikumam  mēs piedāvājam veikt traktora piekabes, kas norādīta 
Pielikumā Nr. 3, piegādi Kalupes pagasta pārvaldes vajadzībām. 
 
Nr.
p.k. 

Preces nosaukums 
Vienību skaits  

( gab. ) 
Cena  

( bez PVN ) 
1. Traktora piekabe (marka) 1  

Kopā bez PVN  
PVN  
Kopā ar PVN  
 
 
Piedāvājuma cenā iekļauti izdevumi: 

1. Traktora piekabes piegādi pasūtītājam, 
2. Reģistrācija Valsts tehnikas uzraudzības aģentūrā. 

 
Apņemamies piegādāt preci viena mēneša laikā no līguma slēgšanas brīža. 
Līgumcena paliks nemainīga visa līguma darbības laikā. 
  
       

___________________________________________________________ 
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

 

 z.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. pielikums 
Iepirkumam „Traktora piekabes  
iegāde”  ID Nr. KPP 2014/9   

 
 

Līgums Nr. 
Par traktora piekabes iegādi 

 
Kalupē                                                                                                    2014.gada         
 
Kalupes pagasta pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr. 90000030396, juridiskā adrese Ezeru 
iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kuras intereses pastāv Kalupes pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, turpmāk šī līguma tekstā „Pircējs”,  no vienas puses, un 

< ______________>, reģistrācijas Nr. <_____________>, tā <______________> 
<______________> personā, kurš rīkojas saskaņā ar < ____________ >, turpmāk šā līguma 
tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,  
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,  
pamatojoties uz Kalupes pagasta pārvaldes rīkotā iepirkumā  „Traktora piekabes iegāde” ID 
Nr. KPP 2014/9, turpmāk šā līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un < ___________ > 
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets. 
 

1.1.Puses noslēdz līgumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk traktora piekabi saskaņā ar 
tehnisko specifikāciju ( 1.pielikums ), turpmāk – Prece. 
1.2. Preces tehniskā specifikācija noteikta saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu. 
 

2. Līguma darbības laiks. 
 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
2.2. Līguma izpilde tiek noteikta 30 dienu laikā no līguma stāšanās spēkā dienas, t.i. no 

2014.gada <__>.<______> līdz 2015.gada <__>.<______>, vai līdz pilnīgai saistību 
izpildei. 

 
3. Līguma cena. 

 

3.1. Līguma cena par Līguma priekšmetā minēto Preču piegādi bez PVN ir EUR <____> 
(___________), PVN EUR <____> (___________), kas kopā ar PVN sastāda EUR 
<________> (___________). 

3.2.  Līguma cenā iekļauta Preču vērtība, izdevumi par traktora piekabes piegādi pasūtītājam 
un izdevumi par  traktora piekabes reģistrāciju Valsts tehnikas uzraudzības aģentūrā. 

3.3. Visā līguma darbības laikā Preču vērtība ir nemainīga. 
 

4. Apmaksas kārtība un termiņi. 
 

4.1. Apmaksa par piegādātām precēm tiek veikta euro, atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr. 
1 „Tehniskā specifikācija” noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdevēja piestādītiem 
rēķiniem, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja rēķinā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) 
darba dienu laikā. 

 
5. Pušu pienākumi 

 
5.1. Pārdevējam jāveic Preces piegādi noteiktajā termiņā. 
5.2. Pārdevējs apņemas bez papildus atlīdzības novērst visus piegādātās Preces trūkumus, kas 

ir konstatēti Preces pieņemšanas laikā. 
5.3. Pārdevējs nav tiesīgs atteikties no uzņemtām saistībām, kaut arī piegādi apgrūtinātu vēlāk 

iestājušies apstākļi. 



5.4. Pircējs apņemas Preci saņemt un samaksāt par to šī Līguma noteiktajā termiņā. 
 

6. Līgumsods 
 

6.1. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu <___>% 
apmērā no preču vērtības par katru nokavēto dienu. 

6.2. Par samaksas nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu <___>% apmērā no  
līguma kopsummas par katru nokavējuma dienu. 

6.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzības, 
kas radušies otrai pusei no līgumsaistību pārkāpuma. 

 
7. Garantija 

  
7.1. Garantija ir noteikta < ____> mēneši no piegādes brīža. 
7.2. Garantijas laikā pārdevējam nodrošina traktora piekabes garantijas apkopi un remontu par 

saviem līdzekļiem. 
 

8. Nepārvarama vara 
 

8.1.Ja notiek ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valdības izraisītās akcijas un citi ārkārtēja  
rakstura negadījumi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika 
periodu, par kādu šie apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 

8.2.Puses, par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanu 5 (piecu) 
kalendāro dienu laikā, informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek 
atbrīvotas no Līguma noteikto saistību izpildes.  

8.3.Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preču piegāde netiek nodrošināta vairāk kā par 30 
(trīsdesmit) kalendārajām dienām,  Pircējs  ir tiesīgs atkāpties no Līguma, par to 
rakstveidā brīdinot Pārdevēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

 
9. Strīdu izskatīšana 

 
9.1.Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt 

rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse 
uzskata par pārkāptu. 

9.2. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu un 
„Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”. 

9.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,  
Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad  
domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā. 

 
10. Citi noteikumi 

 
10.1.Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas     

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
10.2.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapaspusēm, ar vienādu juridisku 

spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. 

10.3.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām 
pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4.Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē <_______>, tel. 
<_____>. 

10.5.Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē <_______>, tel. 
<_____>. 

10.6.Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 
Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu 
atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu. 



 
 

11. Pušu rekvizīti. 
 

     PIRCĒJS                                                               PĀRDEVĒJS                
 
Kalupes pagasta pārvalde 

              Vien. Reģ. Nr. 90000030396 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts,  
Daugavpils novads, LV-5450 
Konta Nr. LV06TREL9812131002000 
Valsts kase, TRELLV21 
Tālr. 65407490, fakss 65447831 
e-mail: parvalde@kalupe.lv 

 
 ____________________________                         

Ināra Ūbele                                                                                              
 

 


