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l. Vispārīgā informācija 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
“Kalupes pagasta pārvalde 2018/4” 
 
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: komunālā dienesta vadītājs Austris Skrupskis 
Mob. tālrunis  25908111 
Darba laiks 800- 1200 un 1300-1700 

1.3. Iepirkuma priekšmets un metode 
1.3.1. Grants – šķembu maisījuma  0/32 piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 
 CPV kods – 14210000-6 
1.3.2. Iepirkuma metode –  no EUR 10 000,00 līdz EUR 41 999,99 (piegāde) 
 
1.4. Līguma izpildes vieta 
Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Kalupe, Kalupes pagasta pārvalde 
 

1.5. Līguma izpildes laiks 
2018. gada 20.augusts – 2018.gada 20.septembrim 

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 30.jūlijam plkst. 10.00 
Kalupes pagasta pārvaldē, Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā 
adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks 
neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.  

1.7. Piedāvājuma noformēšana 
1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 Pasūtītāja pilns nosaukums un juridiskā adrese; 
 Pretendenta nosaukums un adrese; 
 Atzīme „ Piedāvājums iepirkumam "Grants – šķembu maisījuma  piegāde 

Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2018. gadā” , KPP 2018/4. Neatvērt līdz 
30.07.2018. plkst. 10.00. 
 
1.7.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

* Pretendenta atlases dokumentiem 
* Tehniskais piedāvājums 
* Finanšu piedāvājums 

1.7.3.Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 1.7.1. punktā minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma 
daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, 
dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. (Uz 
piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi ,,ORIGINĀLS" un 
,,KOPIJA" vai visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir 



cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un ievietoti 1.7.1. punktā minētajā 
aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam 
satura rādītājam. 
1.7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 
1.7.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. 
1.7.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
1.7.8.Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1. punktā noteikto 
gadījumu ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentam. 
1.7.9. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkumā. 
1.7.10. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta 
noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010.gada 6.maija 
likuma "Dokumentu juridiskā spēka likums" prasībām. 
1.7.11.Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 
tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir atbildīgs par 
jebkuriem kļūdainiem dokumentu tulkojumiem. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

1.7.11.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”; 
1.7.11.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; 
1.7.11.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
 

1.8. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 
1.8.1.Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Kalupes pagasta pārvaldes mājas lapā  
www.kalupe.lv. 
1.8.2.Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no 
plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00 Kalupes pagasta pašvaldībā, Ezeru ielā 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, līdz 2018.gada 3.jūlijam, plkst. 10:00, tālr. 
65407490.  
1.8.3.Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma nolikumu, to dara rakstiski ar pasta,  
faksa starpniecību vai elektroniski, adresējot Iepirkuma komisijai, ar norādi – iepirkums „Grants 
– šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2018. gadā”, 
ID Nr. KPP 2018/4, uz adresi Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-
5450, fakss 65447831, e-pasts parvalde@kalupe.lv. 
1.8.4.Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, 
tiks publicēta Kalupes pagasta pārvaldes mājas lapā www.kalupe.lv.  
1.8.5.Kontaktpersona - Kalupes pagasta pārvaldes komunālā dienesta vadītājs Austris Skrupskis, 
mob. tālr. 25908111, fakss 565447831, e-pasts parvalde@kalupe.lv . 
 

2.Prasības pretendentiem 

2.1.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām 
sniegt pakalpojumu 

2.1.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tam ir visi 
nepieciešamie dokumenti (sertifikāti, licences u.c.), lai LR nodarbotos ar tehniskajā specifikācijā 
noteikto pakalpojumu sniegšanu. 
2.1.2.  Pretendents ir reģistrēts komercdarbības veikšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, 
tam ir visi nepieciešamie dokumenti, lai nodarbotos ar tehniskajā specifikācijā noteikto 
pakalpojumu sniegšanu. 
2.1.3. Attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 
minētie nosacījumi:  
a) 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; 
b) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta,  nav nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā 
valstī pārsniedz 150 eiro. 
2.1.4. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie tehniskie līdzekļi (materiāli, iekārtas, mehānismi u.t.t.), 
kas nepieciešami sekmīgai iepirkuma līguma izpildei. 
 
2.2. Pretendentu atlases dokumenti 
 
2.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo 
atbilstoši pievienotajai veidlapai (1.pielikums).  
2.2.2. Finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums atbilstoši pievienotajām veidlapām. 
2.2.3. Piegādāto materiālu kvalitātes apliecinājumam pretendents iesniedz pretendenta rakstisku 
apliecinājumu, ka darbos izmantotie materiāli atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un to 
izmantošana atļauta Latvijas Republikā un līguma noslēgšanas gadījumā pasūtītājam tiks 
iesniegts šo materiālu atbilstības sertifikāts. 
2.2.5. Ja līguma izpildei tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, pievieno apakšuzņēmēja apliecinājumu 
atbilstoši pievienotajai veidlapai (5.pielikums). 
2.2.6.  Informāciju par pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nodokļu 
parādiem Latvijā, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, 
iepirkumu komisija pārbauda Elektronisko iepirkumu sistēmā.  
 

2.3. Finanšu piedāvājums  
2.3.1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu atbilstoši pielikumā pievienotajai veidlapai. 
Finanšu piedāvājumā pretendents norāda cenu eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) , PVN 21% un atsevišķi norāda  cenu ar PVN. 
23.2.  Piedāvājuma cenā pretendents iekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, tajā 
skaitā pārbraucienu izmaksas, nodevas, nodokļus un citus obligātos maksājumus, kādi 
pretendentam varētu rasties saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi. 

3. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji 
 
3.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
3.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots 
un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 
3.1.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma 
komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt, ja neatbilstība noformējuma 
prasībām ir būtiska. 
3.1.3. Nolikumam pievienoto pielikumu formu neizmantošana var tikt uzskatīta par piedāvājuma 
neatbilstošu noformējumu. Jebkuras citas nolikumā nepieprasītas dokumentācijas pievienošana, 
netiks uzskatīta par pārkāpumu. 

 
3.2. Pretendentu atlase 
3.2.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai, ko 
iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. 
3.2.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā 
piedāvājumu neizskata. 



 
3.3.  Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 
3.3.1. Iepirkumu komisija veiks tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija 
izvērtēs tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai.  
3.3.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas 
prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs. 
 
3.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 
3.4.1. 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. 
3.4.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu 
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
3.4.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā 
labotās cenas. 
3.4.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais, kā kritēriju nosakot - 
viszemāko cenu  bez PVN. 
3.4.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to pretendenta piedāvājumu, kura 
piedāvājums ir ar viszemāko cenu un kurš pilnībā atbilst visām iepirkuma instrukcijā noteiktajām 
prasībām.  
3.4.6. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 
3.5. Pasūtītāja pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas - iegūstamā informācija, kas apliecina, 
ka uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1.vai  2.punktā minētie pretendenta izslēgšanas 
noteikumi: 
Lai izvērtētu pretendentu atbilstoši instrukcijā minētajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 9. panta piekto daļu, pasūtītājs: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu 
informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra 
un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka 
informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts 
informācijas iegūšanas laiks; 

2) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) 
informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 
iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, 
ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts 
informācijas iegūšanas laiks.  

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 
a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem 
aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro, 
b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 
termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — 
konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, 



lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts 
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai 
laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs 
pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā; 
3) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu 
pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 
izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 
apliecina, ka: 
a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas 
stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta, 
b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 
Minēto izziņu komisija pieņem un atzīst, ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk 
kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas komisijai.  
Līgumcena tiek fiksēta uz visu pakalpojuma izpildes laiku un netiks pārrēķināta. 
Pakalpojuma vienības cenu Izpildītājs nedrīkst paaugstināt visā līguma spēkā esamības 
laikā.  
 

4. Iepirkuma līgums 
 
4.1. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena un kurš atbilst visām 
instrukcijas prasībām, un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo 
pretendentu.  

5. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

5.1.Iepirkuma komisijas tiesības 
5.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 
5.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.7. punkta minētajām 
prasībām. 
5.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu 
finanšu piedāvājumos. 
5.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 
slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 
 
5.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 
5.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 
5.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 
pret tiem. 
5.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Nolikumu. 
5.2.4.Pēc publiskas aplokšņu atvēršanas visa informācija, kas saistīta ar piedāvājuma atbilstību, 
pārbaudi, vērtēšanu, rekomendācijām līguma slēgšanai netiek izpausta iepirkuma 
dalībniekiem un citām personām. 



5.2.5. Katra iepirkuma pretendenta mēģinājums tieši vai netieši iespaidot pašvaldības 
pilnvarotās personas vai komisijas locekļus līdz oficiālajai rezultātu paziņošanai izraisīs 
piedāvājuma noraidīšanu.   

 
6. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 
6.1. Pretendenta tiesības 
6.1.1.Iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir 
saņemts. 
6.1.2.Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu. 
6.1.3. Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību (līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai). 

 
6.2. Pretendenta pienākumi 
6.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
6.2.2.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 
6.2.3.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 
 
 
Pielikumi: 
1.pielikums  -  Pieteikuma veidlapa 
2.pielikums – Tehniskā specifikācija 
3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa 
4.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa 
5.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapa 
 
 
Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas priekšsēdētāja        `  J.Gavrilova 

 



                                                                                                                                                    1.pielikums  
Kalupes  pagasta pārvaldes iepirkuma  

ID Nr. KPP 2018/4 Nolikumam 
  

 
 

Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā  
(veidlapa) 

 
PIETEIKUMS 

 
Iepirkumam 

„Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas 
darbiem 2018. gadā” 

Identifikācijas Nr. KPP 2018/4 

 
 

   
Sagatavošanas vieta  Datums 

 
 

 
Pretendents [pretendenta nosaukums]1, reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas 
paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  
 
piesakās piedalīties iepirkumā „Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu 
uzturēšanas darbiem 2018. gadā”, Identifikācijas Nr. KPP 2018/4;  
 

1. apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi: 
a.  pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots  uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 
kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts likvidēts; 

b. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir  
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā kādā no  valstīm pārsniedz 150 eiro; 
 

2. apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tam ir visi 
nepieciešamie dokumenti (sertifikāti, licences u.c.), lai LR nodarbotos ar piedāvāto pakalpojumu 
sniegšanu; 

 
3. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā; 

 
4. apliecina, ka pretendenta rīcībā ir pietiekami resursi un tehniskās iespējas, lai nodrošinātu pakalpojumu 

sniegšanu atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām, paredzētajā laikā un apjomā; 
 

5. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt grants – šķembu maisījuma piegādi ceļu 
uzturēšanas darbiem Kalupes pagasta pārvaldes teritorijā par piedāvāto līgumcenu: 
 

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] , neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
PVN 21% EUR  [summa ar cipariem un vārdiem] 
 

6. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

7. Norādīt, vai Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*: 

                                                 
 



 
 
 
Pretendenta nosaukums 

Mazais uzņēmums ir 
uzņēmums, kurā nodarbinātas 
mazāk nekā 50 personas un kura 
gada apgrozījums un/vai gada 
bilance kopā nepārsniedz 10 
miljonus euro  

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas 
nav mazais uzņēmums, un kurā 
nodarbinātas mazāk nekā 250 personas 
un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 
miljonus euro, un/vai, kura gada bilance 
kopā nepārsniedz 43 miljonus euro 

<Pretendenta nosaukums>   
<………….>   

 
*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu. 

 
8. Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju 

atrodas pretendenta piedāvājuma ___________________ lpp.  

 
 

Nosaukums:  
Adrese:   
Reģistrācijas Nr.:  
Tālrunis:  
Fakss:  
E-pasts:  
Kontaktpersona:  
Maksājumu rekvizīti  
Banka, kods:  
Konts:   
 
 
 
Pretendenta vai pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds, amats:  
 
Pretendenta vai pilnvarotās personas 
paraksts: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.pielikums 
Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma  

ID. Nr. KPP 2018/4 Nolikumam 
 

Iepirkums 
„Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas 

darbiem 2018. gadā” 

Identifikācijas Nr. KPP 2018/4 

Tehniskā specifikācija  

 
Iepirkums paredz grants – šķembu maisījuma  0/32 piegādi pasūtītāja norādītajā vietā Kalupes pagasta 
pārvaldes teritorijā, piegādājot ar pašizgāzēju (ap 10 m³ vienā kravā) saskaņā ar pasūtītāja 
norādījumiem.  
 
Minerālmateriālu maisījums jāsagatavo atbilstoši 26.04.2016. apstiprinātās Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu un ielu  uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas prasībām.  
 
Sagatavojot finanšu piedāvājumu un, nosakot piegādes izmaksas, ievērot vienas kravas maksimālo 
apjomu - ap 10 m³. 

Preci piegādā pēc Pasūtītāja rakstiska un telefoniska pieprasījuma iepriekš saskaņojot piegādes laiku 
un Preces izkraušanas vietu, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. 

Plānotais piegādes apjoms: 
 
Nr.p.k.Materiālu nosaukums Mērvienība Kopējais 

plānotais apjoms 
 

1. Grants – šķembu maisījums     0/32 m³  
 

700 

 
Preces daudzums var tikt izmainīts, savstarpēji vienojoties pasūtītājam un piegādātājam, ņemot 
vērā pasūtītāja faktiskās vajadzības.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   3.pielikums 
Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma  

ID Nr. KPP 2018/4 Nolikumam 
 

Iepirkums 
„Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas  

darbiem  
2018. gadā” 

Identifikācijas Nr. KPP 2018/4 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendenta______________________________________ vārdā piedāvāju veikt grants – šķembu 
maisījuma 0-32 mm piegādi ceļu uzturēšanas darbiem Kalupes pagasta pārvaldē saskaņā ar iepirkuma 
nolikumu par: 
 
1.tabula: Materiālu un piegādes izmaksas 

Nr.
p.k.

Nosaukums Mērv. Plānotais 
apjoms 
Līguma 

darbības 
laikā 

EUR bez PVN 
Par vienu 

vienību, tai 
skaitā 

iekraušana 
transportā 

Summa EUR bez 
PVN 

2 3 4 5 6=4*5 

Grants – šķembu maisījums  0-32 
mm 

m³ 700 
  

                                                                                                            PVN 21%  

                                                                 Piedāvājuma cena EUR ieskaitot PVN  

 
  
 
 
Pretendenta vai pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds, amats:  
 
Pretendenta vai pilnvarotās personas 
paraksts: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.pielikums  

Kalupes  pagasta pārvaldes iepirkuma  
ID Nr. KPP 2018/4 Nolikumam 

 

 
Iepirkums 

„Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas 
darbiem 2018. gadā” 

Identifikācijas Nr. KPP 2018/4 

 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
1. Informācija par minerālmateriāla izcelsmi: 
 
Minerālā materiāla veids  Karjera nosaukums, atrašanās vieta  
  
  
  
 
2. Piegādāto minerālmateriālu kvalitātes apliecinājumam pretendents iesniedz pretendenta rakstisku 
apliecinājumu, ka piegādātais minerālmateriāls atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un līguma 
noslēgšanas gadījumā pasūtītājam tiks iesniegta šo materiālu atbilstības deklarācija. 
 
3.Minerālmateriāla piegādei paredzamā tehnika 
 

Tehnikas vienības 
nosaukums 

Valsts 
reģistrācijas 

numurs 

Izgatavošanas 
gads 

Svarīgākie 
tehniskie dati 

(pilna masa un 
kravas kastes 

tilpums) 

Pieejamības apraksts 
Īpašumā/nomā/ 
apakšuzņēmējs 

     
     
     
     
 
 
 
 
Pretendenta vai pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds, amats:  
 
Pretendenta vai pilnvarotās personas 
paraksts: 

 

 
 
 
 
 

 



 5.pielikums  
Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma  

ID Nr. KPP 2018/4 Nolikumam 
                                                                                                

 

 
Iepirkums 

„Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes  pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas 
darbiem 2018. gadā” 

Identifikācijas Nr. KPP 2018/4 

 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents 
balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>: 
 
1) apliecina, ka ir, informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Kalupes pagasta pārvaldes, reģistrācijas numurs 
90000030396, Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā iepirkuma „Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu 
uzturēšanas darbiem 2018. gadā” (identifikācijas Nr. KPP 2018/4) ietvaros;  
 
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
 
veikt šādus darbus: 
 
<īss darbu apraksts > 
 
 
 
 
 
 
 
<Datums> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            



Pielikums Nr.6 

Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma  
ID  Nr. KPP 2018/4 Nolikumam 

                                                                                                Projekts 
 
 

LĪGUMA PROJEKTS 
“Grants – šķembu maisījuma  piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas 

darbiem 2018. gadā”  
 

Kalupē                                 2018. gada ___. _____________ 
 

Kalupes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000030396, juridiskā adrese Ezeru iela 6, Kalupe, 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītājas Ināras Ūbeles personā, 
kura rīkojas pamatojoties uz pārvaldes Nolikumu, no vienas puses, un 
 _________________________________, reģistrācijas                Nr. 
__________________________, ______________________________ personā, kurš rīkojas 
uz Statūtu pamata, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas 
PUSES un katra atsevišķi PUSE, pamatojoties uz iepirkuma “Grants – šķembu maisījuma  
piegāde Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem 2018. gadā” (identifikācijas 
Nr. KPP 2018/4), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – LĪGUMS: 

 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un ar saviem resursiem u 
1.2. n tehnisko nodrošinājumu piegādāt Grants – šķembu maisījuma  0/32 mm (turpmāk 

tekstā – Prece) Kalupes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšanas darbiem, saskaņā ar 
Tehnisko piedāvājumu (4.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas ir šī 
Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.2. Pārdevējs Preci piegādā pēc Pircēja rakstveida pieprasījuma, iepriekš saskaņojot piegādes 
laiku un vietu.  
1.3. Pircējs apmaksā piegādāto Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.  
 

2. PUŠU PIENĀKUMI 
 
2.1.Preces saņemšanu no Pasūtītāja Puses apliecina Pasūtītāja pilnvarotās personas paraksts 
uz Preču pavadzīmes-rēķina (turpmāk –PPR). 
2.2Ņemot vērā, ka Preces piegāde paredzēta uz dažādām vietām, tad Puses ir tiesīgas par katrā 
piegādes vietā piegādāto Preci sastādīt atsevišķu PPR. 
2.3.Pasūtītājs pirms PPR parakstīšanas pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem. Pēc 
tam, kad Pasūtītāja pārstāvis ir pabeidzis Preces pieņemšanu un parakstījis PPR, kurā tiek 
atspoguļots Preces daudzums, vērtība un saņemšanas datums, Pasūtītājam nav tiesību celt 
nekāda rakstura pretenzijas pret Piegādātāju sakarā ar pārdodamās Preces daudzumu un 
sortimentu.  
2.4.Ja, Pasūtītājam pieņemot Preci, tiek konstatēts Preces defekti vai/un nepilnības, Puses 
sastāda Aktu, kurā tiek atspoguļots Preces defekta vai/un nepilnību raksturs. Minēto Preci 
Piegādātājs nomaina ne vēlāk kā  4 (četru) kalendāro dienu laikā no Akta sastādīšanas brīža. 
2.5.Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Preci un veikt par to samaksu, ja tā atbilst Līgumā 
izvirzītajām prasībām. 
2.5. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam ar saņemtās Preces apmaksu. 



2.7.nodrošina  PREČU piegādi 24 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas; 
2.8.Piegādātājam ir pienākums: 
       2.8.1.Informēt Pasūtītāju par konkrētu Preces piegādes laiku, ņemot vērā Līgumā noteikto 
Preces piegādes termiņu, ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Preces piegādes; 
       2.8.2.Piegādāt Preci Pasūtītāja norādītajā vietās un nodrošināt tās izkraušanu; 
       2.8.3.Nodrošināt kvalitatīvas, Līguma un normatīvo aktu prasībām atbilstošas Preces 
piegādi Pasūtītājam; 
      2.8.4.nodot Preci Pasūtītājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iesniedzot Pasūtītājam 
parakstīšanai PPR; 
      2.8.5. nelikt šķēršļus Pasūtītājam vai tā pilnvarotajām personām veikt Preces apskati un 
pārbaudi pirms PPR parakstīšanas; 
 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
3.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Pārdevēja kvalitatīvi piegādāto Preci, par katru 
apjoma piegādes daļu atsevišķi, pēc Pārdevēja sagatavota un Pušu parakstīta nodošanas – 
pieņemšanas akta, atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītai Preces vienības cenai.  
3.2. Līguma cena ir EUR _________(........................ euro un ................. santīmi) bez PVN,  
PVN 21%__________  EUR,  kopējā  summa _______EUR.   
3.3. Par Līguma noteikumiem atbilstošu piegādāto Preci Pircējs norēķinās 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā no Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Pārdevēja 
rēķina saņemšanas dienas.  
3.4. Par Preci, kura piegādāta bez Pircēja rakstveida pieprasījuma vai Preci, kura neatbilsts 
Līguma noteikumiem, samaksa netiek veikta.  
3.5. Par rēķina saņemšanas dienu tiek atzīsta diena, kad Izpildītāja rēķins ir saņemts Pasūtītāja 
juridiskajā adresē.  
3.6. Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam saskaņā ar Līguma 3.4.punktu, kad Pasūtītājs veicis 
bezskaidras naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.  
3.7. Līguma darbības pārtraukšanas gadījumā Pircējs veic norēķinu ar Pārdevēju par Līguma 
noteikumiem atbilstošas Preces faktisko piegādi.  
 

4. PUŠU ATBILDĪBA 
4.1. Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi 
ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta 
zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs.  
4.2. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 2.4.punktā Preces piegādes un/vai nekvalitatīvas Preces 
apmaiņas noteiktos termiņus, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit 
euro un 00 centi) un papildus PVN par katru nokavēto dienu.  
4.3. Ja Pircējs neievēro Līguma 3.3.punktā noteikto Preces apmaksas termiņu, Pircējs maksā 
Pārdevējam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no neapmaksātā rēķina 
kopsummas par katru nokavēto dienu.  
4.4. Pircējam ir tiesības ieturēt Pārdevējam aprēķināto līgumsodu no Pārdevējam 
maksājamām summām.  
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.  
 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS 
KĀRTĪBA 

5.1. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei.  
5.2. Līguma izpildes laiks – no 2018. gada 20.augusta līdz 2018. gada 20.oktobrim. 



5.3. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi 
un papildinājumi ir Līguma  neatņemama sastāvdaļa.  
5.4. Līgumu var izbeigt pirmstermiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties.  
5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja viņš konstatē:  
5.5.1. ka Piegādātājs vismaz 2 (divas) reizes piegādājis Preci, kura neatbilst Līguma 
noteikumiem. Pircējam nav pienākuma atlīdzināt šādas Piegādātāja rīcības rezultātā tam 
radušos zaudējumus;  
5.5.2. ka Piegādātāja saimniecisko darbību ir apturējis Valsts ieņēmumu dienests;  
5.5.3. ka Piegādātājam ir pasludināts maksātnespējas process.  
5.6. Par Līguma laušanu Pircējs rakstiski informē Piegādātāju, norādot uz iepriekš minētajiem 
apstākļiem, kā arī uz tos pamatojošiem pierādījumiem. Līgums tiek uzskatīts par lauztu 7. 
(septītajā) dienā no paziņojuma par Līguma laušanu nosūtīšanas dienas.  
 

6. NEPĀRVARAMA VARA (force majeure) 
6.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja tam par iemeslu 
ir nepārvarama vara (force majeure). Ja notiek plūdi, vētras radīti šķēršļi, streiki, jebkura 
veida kara un teroristiska darbība, kuru iestāšanos puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar 
saprātīgiem līdzekļiem, šajā līgumā noteiktais Preces piegādes termiņš un apmaksas termiņš 
tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie negadījumi aizkavējuši līguma 
izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.  
6.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāpierāda un līgumslēdzējām pusēm 
nekavējoties vienam otru jāinformē par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, izpildot šo līgumu. Neinformēšanas gadījumā 
līgumslēdzēja puse, kurai bija šāds informēšanas pienākums, uzņemas atbildību par visiem 
zaudējumiem, kas otram nodarīti saistību nepienācīgas izpildes dēļ.  
 

7. CITI NOTEIKUMI 
7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar šo līgumu, 
puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nevar panākt vienošanos, tad 
domstarpības izskatāmas LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.  
7.2. Neviena no pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības vai pienākumus trešajai personai, bez 
otras puses rakstiskas piekrišanas.  
7.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai 
rekvizītu izmaiņām.  
7.4. Lai nodrošinātu Līguma saistību izpildi, Pircējs norīko savu pārstāvi, kuram ir tiesības 
darboties Pircēja vārdā, tajā skaitā, ar tiesībām veikt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes 
kontroli un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus: Austris Skrupskis, mob. tālr. 25908111 
e-pasts: austris.skrupskis@kalupe.lv.  
7.5. Pārdevēja kontaktpersona ir _____________________________ (amats, vārds, uzvārds), 
tālr. _____________, mob. _______________, e-pasts ______________.  
7.6. Visu saziņu, kas Pusēm nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, Pušu pilnvarotās 
personas veic pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot otras Puses pilnvarotajai personai e-pastu, faksu 
vai pasta sūtījumu. Pieteikumu, saskaņojumu, iebildumu un pretenziju nosūtīšanas laiks tiek 
fiksēts uz Pasūtītāja faksa, elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz 
adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā) 
vai zīmogs pasta sūtījuma apliecinošā dokumentā, kas kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par 
attiecīgās vēstules nosūtīšanu.  
7.7. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, pielikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa.  
7.8. Līguma abpusējas parakstīšanas brīdī Līgumam tiek pievienoti pielikumi:  



7.8.1. Tehniskais piedāvājums (4.pielikums) uz .... lapas;  
7.8.2. Finanšu piedāvājums (3.pielikums) uz .... lapas.  
7.9. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, 
kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam katrai eksemplāram katrai Pusei.  
 

 
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
PIRCĒJS       PĀRDEVĒJS 
Kalupes pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000030396 
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5450 
Banka Valsts kase 
Konts Nr. LV40TREL9812131001000 

Kods TRELV22 
______________________I.Ūbele  
 
Z.V. 


