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IEPIRKUMA PROCEDURA 

 

„Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 

2019.gadam” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.LPP 2018/4MP 

 

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 
 

1.Pasūtītājs 

Laucesas pagasta  pārvalde 

Reģ.Nr.90000030447 

Miera ielā 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, LV-5461 

Tālrunis: 65400573, 65476860 

Fakss:  65476868 

e-pasts: { parvalde@laucese.lv} 

Kontaktpersona: Andrejs Bruns, 29455734 

                

2.Iepirkuma priekšmets un apjoms 

2.1.Iepirkuma priekšmets ir 500 m
3
 (pieci simti) kurināmās malkas, bez trupes, piegāde 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums nr.1) . 

2.2.Malkas pieņemšanas koeficients 0.6 

Piegādes vieta: Laucesas pagasta pārvaldes katlu māja, Miera ielā 26, Miera iela 28,  Mirnijs, 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads.  

 

3.Līguma izpildes laiks 

Līdz 2019.gada  31.martam. 

 

4.Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi 

 4.1. Piedāvājums iepirkumam jāiesniedz līdz 2018.gadam 12.novembrim plkst.9.00 slēgtā 

aploksnē, uz kuras ir atzīme ar sekojošu tekstu “Cenu piedāvājums Laucesas pagasta 

pārvaldes pasūtījumam „Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes vajadzībām 

2019.gadam ”, identifikācijas Nr. LPP 2018/4MP.  Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa 

pastu, adrese: Miera ielā 26, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads, LV 5461.  

4.2.  Piedāvājumi tiks atvērti Miera ielā 26, c.Mirnijs, Laucesas  pagastā , Daugavpils novadā, 

Laucesas pagasta pārvaldes telpā 2018.gada 12.novembrī  plkst.9.00  

Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme. 

 

 

5.Piedāvājuma derīguma termiņš 

5.1.Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

 

5.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt  5.1. punktā noteiktajā termiņā, 

pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, Ja pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

 

 

6.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai 

mailto:parvalde@laucese.lv


6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras  norādīts pasūtītāja 

nosaukums un adrese, iepirkuma priekšmets un identifikācijas  numurs, kā arī 

piedāvājuma iesniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs. 

6.2. Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz 

pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, 

kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu 

apliecina pretendenta pārstāvis. 

6.3. Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā viena eksemplāra. 

6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja 

labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem 

7.Prasības piegādātājiem:  

7.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.
 
panta astotās daļas nosacījumiem pasūtītājs 

izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

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

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

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

apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

7.1.2.Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

7.2.Nosacījumi dalībai iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai 

juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība).  

7.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija 

veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 pantā 

minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.
1
 pantā noteiktajā kārtībā. 

7.4. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

7.5. Jāiesniedz pieteikums (pielikums Nr.2). 

7.5. Jāiesniedz finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3). 

7.6. Jāiesniedz tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.4). 

7.7. Jāiesniedz uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. privātpersonām – apliecība, ka ir 

reģistrējies kā individuālā darba veicējs;  

8.Piedāvājuma cena un valūta: Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro atsevišķi norādot 

piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu. Cenā jāiekļauj piegādes izmaksas.. 

9. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:  

9.1.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks atvērti un vērtēti, bet tiks nosūtīti 

Pretendentam pa pastu.  

9.2.Par cenu aptaujas uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst 

instrukcijas pretendentiem prasībām.  

9.3.Rezultāti par iepirkuma procedūras rezultātiem tiks publicēti IUB mājas lapā 

www.iub.gov.lv  Laucesas pagasta pārvaldes interneta mājas lapā www.laucese.lv.  
10.Līguma parakstīšana 

10.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, kurš piedāvājis zemāko 

malkas 1m
3 

cenu pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un
 

saskaņā ar instrukcijas 

pretendentiem noteikumiem un iepirkuma līguma projektu ( pielikums Nr.5). 

10.2. Pasūtītājs var izvēlēties nākamo piedāvājamu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.  

11. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir 

nepietiekami finanšu līdzekļi. 

 

Komisijas priekšsēdētājs       A.Ķesters 

http://www.iub.gov.lv/


 

 

 

 

Pielikums Nr.1 

Iepirkumam Nr.LPP 2018/4 MP 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

Nr. 

p.k. 
Malka 

Garums 

m 

Diametrs 

cm 

Apjoms 

m
3
 

Piezīmes 

1. 
Apaļkoksne (lapu un skuju 

koku) 
3 12-50 500  

      

 
 

Piegādes laiks: 2019.gada janvārī - 250 m3, 2019.gada februārī-martā -250 m3. 

Piegādes vieta: Laucesas pagasta pārvaldes katlu māja, Laucesas pamatskolas katlu māja. 



 

 Pielikums Nr.2 

Iepirkumam Nr.LPP 2018/4MP 

 

PIETEIKUMS 
 

 

 

Pretendents 

             

(pretendenta nosaukums) 

reģ.Nr.          ,  

tā             personā 

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

Piesakās piedalīties iepirkuma „Kurināmās malkas iegāde Laucesas pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2019.gadam ”dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr.LPP 2018/4 MP. 

1. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nosacījumiem un apņemas ievērot tā prasības; 

2. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma tehniskā specifikācijā 

noteiktos uzdevumus un ievērot LR normatīvajos aktus noteiktās prasības iepirkuma 

priekšmeta jomā; 

3. apliecina, ka ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un 

ka pamatojoties uz spēkā stājušos spriedumu vai citas kompetentas institūcijas atzinumu par 

būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, 

konkurences vai darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti pretendenta profesionālās 

darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
4. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz 201__.gada _______________; 

5. garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

     

paraksts 

Z.V.    

Pretendenta adrese: 

             

Tālruņa (faksa) numuri: 

             

Bankas rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums, kods): 

______________________________________________________________ 

Kontaktpersona līguma slēgšanos jautājumos (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta 

adrese): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 Pielikums Nr.3 

Iepirkumam Nr.LPP 2018/4 MP 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 
1. IESNIEDZA: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Rekvizīti 

  

 

 

 

2. KONTAKTPERSONA 

 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 

 Kopējā cena ir maksa par preces piegādi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi 

saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

Kopējā cena par malkas iegādi  EUR (bez PVN), 

iekļaujot piegādes izmaksas. 

 

EUR (PVN summa)  

Kopējā cena EUR ( ar PVN)  

 

 
4.Līguma izpildes termiņš: no 2019.gada  janvāra  līdz 2019.gada 31.martam. 

 

 

6. Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

 

             Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotas personas paraksts 

 

 

 

Z.v. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.4 

Iepirkumam Nr.LPP 2018/4MP 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Nr. 

p.k. 
Malka 

Garums 

m 

Diametrs 

cm 

Apjoms 

m
3 

Cena m
3 
ar piegādi 

EUR 

(bez PVN) 

1. 
  

   

 
Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN) 

 

 

Piegādes laiks: 2019.gada janvārī - 250 m3, 2019.gada februārī-martā -250 m3. 
 

 

_______________________________________________ 

             Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotas personas paraksts 

 

 

 

Z.v. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.5 

Iepirkumam Nr.LPP 2018/4MP 

    LLĪĪGGUUMMSS  NNrr..  

 

 
Daugavpils novada, Laucesas pagastā                   201_____.gada.____.___________ 

 

 

___________________________________________________________ personā, kas 

darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk saukts “Piegādātājs”,  no vienas puses  un 

Laucesas pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000030447, tās pārvaldes vadītājas Andra Ķestera 

personā, kas rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk saukts “Pasūtītājs”,  no otras puses, 

noslēdza šādu Līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. 

 1.1.Piegādātājs apņemas saskaņā ar šo līgumu piegādāt Pasūtītājam   malku 500 m
3
 

apjomā līdz 2019.gada 31.martam (turpmāk – produkcija), bet Pasūtītājs - pieņemt un 

samaksāt par produkciju. 

1.2. Piegādājamās malkas garums 3 m; diametrs 15 - 50 cm, bez trupes. 

1.3. Malkas krāvuma koeficients 0,6. 

1.4. Piegādātājs piegādā produkciju uz Laucesas pagasta pārvaldes katlu māju pēc adreses 

Miera ielā 26, c.Mirnijs, Laucesas pamatskolas katlu māju pēc adreses Miera ielā 28, 

c.Mirnijs  ar Piegādātāja transportu.  

2.  LĪGUMA VĒRTĪBA UN NORĒĶINĀŠANĀS KĀRTĪBA 

2.1. Esošā līguma summa sastāda EUR _______( ____ eiro __ .), tai skaitā PVN 21%  EUR 

____( __EUR __ .), cena par 1m.kub. EUR___(______ .) 

2.2.  Norēķināšanās par Preci notiek sekojošā kārtībā: 

Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par piegādāto Preces partiju  15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no  Piegādātāja piestādītās pavadzīmēs saņemšanas. 

2.3. Norēķināšanās starp pusēm notiek pārskaitot bezskaidras naudas līdzekļus no Pasūtītāja 

konta uz Piegādātāja kontu. 

3. ATBILDĪBA PAR ĪPAŠUMU UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Nokavējot maksājumu termiņu, Pasūtītāja pienākums ir izmaksāt Piegādātājam sodu  

0.05 % (nulle komats nulle pieci procenti)  apmērā no katras nokavētās maksājuma dienas 

vērtības. 

  3.2.  Par līgumsaistību neizpildi „Piegādātājam” var aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no 

līguma summas par katru nokavēto dienu. 

 

 

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā 

laušanai līguma  noteiktā kārtībā. 

4.2.Līgumu var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu vienpusējā kārtā, gadījumā ja Pasūtītājs  uzskatīs, 



ka piegādātais malkas daudzums ir pietiekams pagasta vajadzībām 

4.4. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, nemaksājot Izpildītajam līgumsodu, ja 

līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 pantam). 

4.5.Neviena no PUSĒM neatbild par līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis 

nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu 

normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz līgumā paredzēto darbību. 

4.6.Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas 

varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai 

līguma izbeigšanu. 

 

5. PAPILDUS NOTEIKUMI. 

   

5.1.Līguma Pušu juridiskā statusa izmaiņu gadījumā šis līgums saglabā savu spēku pilnā 

apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

5.2.Visi strīdi, kuri rodas šī Līguma sakarā un kurus Līdzēji nevar atrisināt savstarpējās 

sarunās, tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs. 

5.3.Līgums sastādīts uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks, viens eksemplārs - “PASŪTĪTĀJAM”, otrs - “PIEGĀDĀTĀJAM”. 

Puses apliecina, ka personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās 

tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo līgumu. . 

5.4.Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošās likumdošanas. 

   

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI. 

 

 

Pasūtītājs:              Piegādātājs: 

 
Laucesas pagasta pārvalde                                  

Reģ.Nr.90000030447                                              

Miera ielā 26, Mirnijs , 

Laucesas pagasts, Daugavpils novads,  

LV-5461                      

Valsts kase, 

Kods TRELLV22                                            

Konts LV87TREL9812132001000 

Kontakttelelefons 65476860 

 

Pasūtītājs:             Piegādātājs: 

Laucesas pagasta  

pārvaldes vadītājs 

 

__________________A.Ķesters                                   __________________ 


