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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode 

“Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu (koku, krūmu) stādu iegāde 

Mārupes novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. MND 2016/08, (turpmāk – Iepirkums) tiek 

veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.
2
 pantu. 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome. 

Reģistrācijas numurs: 90000012827. 

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija. 

Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv 

1.3. Kontaktpersona 

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Inga 

Galoburda. 

Tālruņa numurs: +371 67149860, +371 29364107. 

Faksa numurs: +371 67149858. 

E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv 

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu. 

1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana 

1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot 

elektroniskajā formātā Pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājaslapā 

www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.  

1.4.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 

Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 

kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā pie Iepirkuma noteikumiem. 

1.5. Papildu informācijas sniegšana 

1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā 

veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā 

pasta adresi: inga.galoburda@marupe.lv. 

1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par 

Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.  

1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz 

elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja 

interneta mājaslapā www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.  

1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. 

Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša. 

1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības 

1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai 

parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma 

dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu. 

1.6.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: 

Mārupes novada Dome 

Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija 

Pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, tālrunis 

Iepirkumam “Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu (koku, 

krūmu) stādu iegāde Mārupes novada pašvaldībai”, 

identifikācijas numurs MND 2016/08 

____. un ____. daļā 

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
mailto:inga.galoburda@marupe.lv
http://www.marupe.lv/
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1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma 

oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas 

titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma 

dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli. 

1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem: 

1.6.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; 

1.6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

1.6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai 

auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. 

Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības 

tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt 

noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot 

nostiprinājumu; 

1.6.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

1.6.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

1.6.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, 

ūdensaugu) un kokaugu (koku, krūmu) stādu iegāde Mārupes novada 

pašvaldībai”, identifikācijas Nr. MND 2016/08 un pretendenta nosaukums, 

reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis; 

1.6.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos 

sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma 

satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā; 

1.6.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar 

Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu. 

1.6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā, 

jāsedz pretendentam. 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz 

2016. gada 19. aprīļa plkst. 14:00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas 

ielā 29, Mārupes novadā, LV – 2167, Latvija. 

1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto 

adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu 

1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu 

(koku, krūmu) stādu (turpmāk – Preces) iegāde Mārupes novada pašvaldībai 

saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2. daļās: 

2.1.2.1. 1. daļa – ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu un ūdensaugu) iegāde; 

2.1.2.2. 2. daļa – kokaugu (koku, krūmu) iegāde. 

2.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 

2.1.3.1. 1. daļa – 03121100-6 (Stādi, sīpoli, saknes, spraudeņi un potzari); 

2.1.3.2. 2. daļa – 03451000-6 (Stādi). 

2.1.4. Iepirkuma apjoms: Plānotā Iepirkuma līguma summa: 

2.1.4.1. 1. daļā līdz 17 000,00 EUR bez PVN; 

2.1.4.2. 2. daļā līdz 24 999,99 EUR bez PVN; 

2.1.5. Piedāvājumu var iesniegt par katru Iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vai par 

abām Iepirkuma priekšmeta daļām, bet par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu. 

Tiks vērtēta katra Iepirkuma priekšmeta daļa atsevišķi. 
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2.2. Iepirkuma līguma izpilde 

2.2.1. Pasūtītājs Preces izvēlas un atlasa pretendenta stādu tirdzniecības vietā vai pasūta 

nosūtot e-pastu un telefoniski informējot par e-pasta nosūtīšanu. 

2.2.2. Ja kopējā pasūtījuma summa ir vai pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

euro) t.sk. PVN, pretendents Preces uz sava rēķina piegādā uz Pasūtītāja norādīto 

adresi 2 (divu) darbadienu laikā no pasūtījuma dienas. 

2.2.3. Pretendents nodrošina Preces piegādi darbdienās (no pirmdienas līdz ceturtdienai 

no plkst. 9:00 līdz 16:00 un piektdien no plkst. 9:00 līdz 14:00). 

2.2.4. Nekvalitatīvas vai Iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas 

termiņš pret kvalitatīvu Preci: 2 (divu) darbdienu laikā no defektu akta sastādīšanas 

un nosūtīšanas pārdevējam dienas. 

2.2.5. Iepirkuma līgums stājās spēkā dienā, kad to ir parakstījuši abas puses un ir 

attiecināma uz laika periodu līdz Iepirkuma līguma pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. Iepirkuma līguma darbības termiņš ir līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

2.2.5.1. 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.2.5.2. Iepirkuma līguma summa ir izlietota. 

2.2.6. Preču piegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība 

par piegādātajām Precēm noteikta Iepirkuma līguma projektā (5. pielikums), kas ir 

Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

2.3. Līguma izpildes vieta 

Mārupes novada administratīvā teritorija. 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pieteikums 

Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības 

tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības 

tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu 

un Iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu 

reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas 

pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju 

apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents 

pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

Prasība Iesniedzamais dokuments 

3.2.1. Pretendents normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. Fiziskām 

personām uz Iepirkuma līguma 

slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām 

LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā 

nodokļu maksātājiem, vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir 

reģistrēts LR Komercreģistrā, 

Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu 

reģistra mājaslapā (skat. 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv

), ja pretendents nav iesniedzis 

komersanta reģistrācijas apliecības 

kopiju. 

3.2.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, 

tad personu grupa iesniedz visu 

personu grupas dalībnieku parakstītu 

saistību raksta (protokolu, 

vienošanos, citu dokumentu) kopiju, 

kas apliecina, ka noteiktajā termiņā 

izveidos personālsabiedrību 

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
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Prasība Iesniedzamais dokuments 

pasūtījuma izpildei. 

3.2.1.3. Fiziskām personām – apliecinājums, 

ka uz Iepirkuma līguma slēgšanas 

brīdi pretendents būs reģistrēts LR 

Valsts ieņēmumu dienestā, kā 

nodokļu maksātājs vai LR Valsts 

ieņēmumu dienesta nodokļu 

maksātāja reģistrācijas apliecības 

apliecināta kopija. 

3.2.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR 

Komercreģistrā iesniedz 

komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotu reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

3.2.2. Ja pretendents piesakās uz 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļu, 

pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim Iepirkumā ir 

pozitīva pieredze ziemciešu 

(ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu)  

stādu piegādē. Ziemciešu piegādes 

apjoms vismaz 1000 stādu. 

Ja pretendents ir dibināts vēlāk – 

tad pieredzei jāatbilst iepriekš 

minētajai prasībai attiecīgi īsākā 

laikā. 

3.2.2.1. Apliecinājums par pretendenta 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto 

pieredzi atbilstoši Iepirkuma 

noteikumu 3.2.2. punktā noteiktajam 

(4. pielikums). 

3.2.3. Ja pretendents piesakās uz 

Iepirkuma priekšmeta 2. daļu, 

pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim Iepirkumā ir 

pozitīva pieredze kokaugu (koku, 

krūmu) stādu piegādē. Kokaugu 

piegādes apjoms vismaz 

1000 stādu. 

Ja pretendents ir dibināts vēlāk – 

tad pieredzei jāatbilst iepriekš 

minētajai prasībai attiecīgi īsākā 

laikā. 

3.2.3.1. Apliecinājums par pretendenta 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto 

pieredzi atbilstoši Iepirkuma 

noteikumu 3.2.3. punktā noteiktajam 

(4. pielikums). 

3.3. Tehniskais – finanšu piedāvājums 

3.3.1. Tehniskais – finanšu piedāvājums (3. pielikums) jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (2. pielikums). 

3.3.2. Pretendenta piedāvātais Preču piegādes termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma 

noteikumu 2.2.2. apakšpunkta prasībām. Pretendents piedāvāto Preču piegādes 

termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums). 

3.3.3. Ja Līguma darbības laikā pretendents rīko Preču akciju vai piedāvā Preces ar 

atlaidi, pretendenta pienākums ir piegādāt pasūtītājam Preces ar atlaidi. 

3.3.4. Nekvalitatīvas vai Iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas 

termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.4. apakšpunkta prasībai. 
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Pretendents piedāvāto nekvalitatīvi vai Iepirkuma līguma noteikumiem 

neatbilstošas Preces apmaiņas termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums). 

3.3.5. Pretendenta stādu tirdzniecības vieta atrodas ne tālāk kā 55 kilometru rādiusā no 

Mārupes novada administratīvā centra Mārupē, Daugavas ielā 29, pretendents 

tirdzniecības vietas atrašanās vietu un attālumu no Mārupes novada administratīvā 

centra norāda Pieteikumā (1. pielikums). 

3.3.6. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro 

(EUR), norādot piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt 

ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, 

saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Preču piegādi. 

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN katrā 

Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi. 

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 

4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā 

arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi PIL 8.
2
 panta piektās daļas 2. punktā minētie nosacījumi dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

4.2.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā 

arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendents 

iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 

8.
2
 panta piektās daļas 3. punktā minēto personu neattiecas PIL 8.

2
 panta piektajā 

daļā minētie nosacījumi. 

4.2.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.
2
 panta piektās daļas 2. punktā minētos 

apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.
2
 panta astotās daļas 2. punktam. 

4.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu un piedāvājumu atbilstību Iepirkuma 

noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto 

piedāvājuma izvēles kritēriju. 

4.2.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: 

4.2.5.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

4.2.5.2. pretendentu atlase; 

4.2.5.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

4.2.5.4. piedāvājumu vērtēšana. 

4.2.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 

1.6. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 

3.1. punktā noteiktie dokumenti. 

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma 

komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

4.4. Pretendentu atlase 

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā 

pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām. 
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4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības 

Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude  

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai 

specifikācijai (2. pielikums) un Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajam 

prasībām. 

4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām, Iepirkuma 

komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu 

tālāk nevērtē. 

4.6. Piedāvājumu vērtēšana 

4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja 

Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura 

pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā 

labojumus. 

4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un 

rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir 

iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts. 

4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no 

piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām, katrā Iepirkuma 

priekšmeta daļā. 

4.6.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 

46. panta ceturto daļu. 

4.6.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, un nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā 

daļā noteikto, Pasūtītājs Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam, 

kurš Iepirkuma priekšmeta: 

4.6.5.1. 1. daļā būs piedāvājis zemāko cenu grupā “Ziemcietes”; 

4.6.5.2. 2. daļā būs piedāvājis zemāko cenu grupā “Lapu kokaugi”. 

5. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN 

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

5.1. Informācijas pārbaude dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  

5.1.1. Iepirkuma komisija dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, pārbauda PIL 8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2. punktā 

minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentu, personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

plānoto līgumu vai Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu 

piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar PIL 8.
2
 panta septīto 

daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.
2 

panta piektās daļas 2. punktā minētos 

apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.
2
 panta astotās daļas 2. punktam. 

5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir 

piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 8.
2
 panta piektās daļas 1. 

un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz piegādātāju apvienības biedru. 

5.2. Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma 

līguma slēgšana 
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5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs 

iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu 

katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi. 

5.2.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

5.2.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) 

darbadienu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pieņemšanas dienas. 

5.2.4. Pretendentam, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma 

līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz 

elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas 

dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek 

uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu. 

5.2.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs 

var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura 

piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar 

zemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā. 

5.2.6. Atbilstoši PIL 8.
2
 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, 

t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja 

pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu 

nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos. 

6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS 

Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa). 

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija. 

Pielikums Nr. 3 – Tehniskais – finanšu piedāvājums (veidlapa). 

Pielikums Nr. 4 – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa). 

Pielikums Nr. 5 – Līguma projekts. 

 

Komisijas priekšsēdētājs I. Punculis 
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1. pielikums  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2016/08, noteikumiem 

PIETEIKUMS* 

Iepirkums: “Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu (koku, krūmu) stādu 

iegāde Mārupes novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. MND 2016/08, (turpmāk – 

Iepirkums) 

Kam: Mārupes novada Domei 

Daugavas iela 29,  

Mārupes novads, LV-2167 

Latvija 

No: (pretendenta nosaukums un adrese) 

 

1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka 

piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam piegādāt stādus (turpmāk – 

Preces) Mārupes novada pašvaldībai 

Nr.p.k. Iepirkuma daļas nosaukums 
Piedāvātā vērtējamā summa 

EUR bez PVN 

1. 
1. daļa – ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu un 

ūdensaugu) iegāde 
 

2. 2. daļa – kokaugu (koku, krūmu) iegāde  

 

2. Mēs apliecinām, ka, ja kopējā pasūtījuma summa būs vienāda vai lielāka par 150,00 

(viens simts piecdesmit euro) t.sk. PVN, Preces uz sava rēķina piegādāsim uz Pasūtītāja 

norādīto adresi ___ (_________) darbadienu laikā no pasūtījuma dienas. 

3. Nekvalitatīvas vai Iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš 

pret kvalitatīvu Preci: ____ (___________) darbdienu laikā no defektu akta sastādīšanas 

un nosūtīšanas pārdevējam dienas. 

4. Mūsu tirdzniecības vietas adrese: ______________________________, atrodas ___ km 

attālumā no Mārupes novada administratīvā centra Mārupē, Daugavas ielā 29. 

5. Ja Līguma darbības laikā rīkosim Preču akciju vai piedāvāsim Preces ar atlaidi, 

piegādāsim pasūtītājam Preces ar atlaidi. 

6. Piedāvājuma cenā ir ietvertas visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, 

saskaņošanas un transporta izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi. 

7. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 

7.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): 

___________________; 

7.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________. 

8. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju: 

8.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības 

(vārds uzvārds, personas kods) _____________. 

8.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības 

(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________. 

8.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu 

kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp. 

9. Mēs apliecinām, ka: 

9.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā; 

9.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos 

un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 

10. Mēs apņemamies: 

10.1. ievērot Iepirkuma noteikumus; 
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10.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanai par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja 

tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai; 

10.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus Iepirkuma līguma pamatnosacījumus, 

saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo 

piedāvājumu. 

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā: 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):  

ar Nr.  

Juridiskā adrese:   

Korespondences adrese:  

Kontaktpersona:  

Telefons, fakss:  

E-pasta adrese:  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā 

informācija un dati ir patiesi. 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām. 

Paraksts:   

Vārds, uzvārds:   

Amats:   

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada __.___________. 

* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

 

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. 
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2. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2016/08, noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Pretendentam jānodrošina iespēja iegādāties labas kvalitātes augus. 

2. Pretendentam jānodrošina iespēja pasūtītājam iegādāties labas kvalitātes augus nelielā 

apjomā un plašā sortimentā pašvaldības iestāžu apstādījumu atjaunošanai, remontam pēc 

nepieciešamības. Pasūtītājs stādus izvēlas un atlasa pretendenta stādu tirdzniecības vietā. 

3. Stādiem jābūt ar labi veidotu sakņu sistēmu, labi veidots, proporcionāls vainags, taisns 

stumbrs. 

4. Katrs stāds ir atsevišķā konteinerā vai džutas auduma maisā, stāds ir atbilstošs sugas un 

šķirnes raksturojumam. 

5. Ziemcietēm jābūt sagatavotām pārdošanai iepriekšējā sezonā un tās nedrīkst būt 

pāraugušas poda izmēru. 

6. Stādiem jābūt veseliem bez vizuāliem bojājumiem, bez slimību un kaitēkļu pazīmēm, bez 

bojājumiem koka stumbrā, vainagā vai sakņu sistēmā. 

7. Augi norūdīti āra klimatiskajiem apstākļiem.  

8. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt tehniskajai specifikācijai un pieteikumam neatbilstošu 

preci.  

9. Izpildītājs klāt Precei pievieno informāciju par auga izcelsmes valsti un augu nosaukumu. 

10. Par nekvalitatīviem augu stādiem tiek uzskatīti: slimi, apgrauzti, šķībi, izstīdzējuši, 

sausuma, sala vai mitruma bojāti augi un tamlīdzīgi augi. 

11. Stādu tirdzniecības vieta ne tālāk kā 55 kilometru rādiusā no Mārupes novada 

administratīvā centra Mārupē, Daugavas ielā 29. 

1. daļa – ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu un ūdensaugu) iegāde 

Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

Zāļveida ziemcietes 

1. Alopecurus Lapsastes C 1 

2. Arrhenatherum Dižauzas C 1 

3. Bouteloua Moskītzāles C 1 

4. Calamagrostis Ciesas C 1 

5. Carex Grīšļi C 1 

6. Festuca Auzenes C 1 

7. Helictotrichon Pļavauzītes C 1 

8. Imperata Imperatas C 1 

9. Koeleria Kelērijas C 1 

10. Luzula Zemzālītes C 1 

11. Miscanthus Miskantes C 1 

12. Molinia Molīnijas C 1 

13. Panicum Sāres C 1 

14. Pennisetum Spalvzāles C 1 

15. Phalaris Miežabrāļi C 1 

16. Sesleria Seslērijas C 1 

17. Spartina Spartīnas C 1 
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Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

18. Spodiopogon Spodiopogones C 1 

Papardes 

19. Athyrium Sievpapardes C 1 

20. Dryopteris Ozolpapardes C 1 

21. Matteuccia Strauspapardes C 1 

22. Onoclea Onoklejas C 1 

23. Polypodium Saldsaknītes C 1 

Ūdensaugi 

24. Acorus Kalmes C 3 

25. Nymphaea Ūdensrozes C 3 

26. Pharagmites Niedres C 3 

27. Scirpus Meldri C 3 

28. Typha Vilkvālītes C 3 

Ziemcietes 

29. Achillea Pelašķi C 3 

30. Aconitum Kurpītes C 1 

31. Ajuga Cekuliņi C 1 

32. Alchemilla Rasaskrēsliņi C 1 

33. Allium Sīpoli C 1 

34. Alyssum Alises C 1 

35. Anaphalis Anafāles C 1 

36. Anemone Anemones C 1 

37. Antennaria Kaķpēdiņas C 1 

38. Aquilegia Ozolītes C 1 

39. Arabis Arābes C 1 

40. Armeria Armērijas C 1 

41. Artemisia Vībotnes C 3 

42. Aruncus Kazbārži C 3 

43. Asarum  Kumeļpēdas C 1 

44. Asclepias Asklēpijas C 3 

45. Aster Ziemasteres C 3 

46. Astilbe Astilbes C 3 

47. Astilboides Astilbjveides C 3 

48. Astrantia Zvaigznītes C 1 

49. Aubrieta Obrētas C 1 

50. Bergenia Bergēnijas C 3 

51. Brunnera Brunneras C 1 

52. Caltha Purenes C 1 

53. Campanula Pulkstenītes C 1 

54. Centaurea Dzelzenes C 1 

55. Cerastium Radzenes C 1 

56. Cimicifuga Sudrabsveces C 3 

57. Convallaria Kreimenes C 1 
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Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

58. Coreopsis Brūnactiņas C 1 

59. Corydalis Cīrulīši C 1 

60. Darmera Liellapes C 3 

61. Delphinium Delfīnijas C 3 

62. Dendranthema Krizantēmas C 3 

63. Dianthus Neļķes C 1 

64. Dicentra Sirdspuķes C 1 

65. Dictamnus Diktamnes C 1 

66. Doronicum Doronikas C 1 

67. Echinaceae Ehinācijas C 1 

68. Epimedium Epimēdijas C 1 

69. Eremurus Eremūrus C 3 

70. Erigeron Jānīši C 1 

71. Eringium Zilpodzes C 1 

72. Erythronium Eritronijas C 1 

73. Eupatorium Krastkaņepes C 3 

74. Euphorbia Eiforbijas C 1 

75. Filipendula Vīgriezes C 3 

76. Fritillaria Fritilārijas C 1 

77. Gaillardia Gailardijas C 1 

78. Gaura Gauras C 1 

79. Gentiana Genciānas C 1 

80. Geranium Gandrenes C 1 

81. Geum Bitenes C 1 

82. Gypsophila Ģipsenes C 1 

83. Helenium Helēnijas C 1 

84. Heliopsis Saulesactiņas C 3 

85. Helleborus Ziemziedes C 1 

86. Hemerocallis Dienziedes C 3 

87. Heuchera Heihēras C 1 

88. Heucherella Heiherellas C 1 

89. Hosta Hostas C 1 

90. Houttuynia Hotūnijas C 1 

91. Iberis Ibēres C 1 

92. Imperata  Imperatas C 1 

93. Incarvillea Inkarvilejas C 1 

94. Inula Staģes C 1 

95. Iris Īrisas C 1 

96. Lavandula Lavandas C 1 

97. Leucanthemum Pīpenes C 1 

98. Liatris Liatres C 1 

99. Ligularia Ligulārijas C 1 

100. Lilium Lilijas C 1 

101. Limonium Limonijas C 1 
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Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

102. Lobelia Lobēlijas C 1 

103. Lupinus Lupīnas C 3 

104. Lysimachia Zeltenes C 1 

105. Lythrum Vējmietiņi C 3 

106. Macleaya Maklejas C 3 

107. Oenothera Naktssveces C 1 

108. Omphalodes Omfalodes C 1 

109. Pachysandra Pahisandras C 1 

110. Paeonia Peonijas C 3 

111. Phlox Flokši C 3 

112. Polemonium Kāpnītes C 1 

113. Polygonatum Mugurenes C 1 

114. Potentilla Retēji C 1 

115. Primula Prīmulas C 1 

116. Pulsatilla Silpurenes C 1 

117. Ranunculus Gundegas C 1 

118. Rodgersia Rodžersijas C 3 

119. Rudbeckia Rudbekijas C 1 

120. Ruta Rūtas C 1 

121. Sagina Gaurenītes C 1 

122. Salvia Salvijas C 1 

123. Saxifraga Akmeņlauzītes C 1 

124. Scabiosa Skabiozas C 1 

125. Sedum Laimiņi C 1 

126. Solidago Zeltslotiņas C 1 

127. Stachys Sārmenes C 1 

128. Thymus Mārsili C 1 

129. Tiarella Tiarellas C 1 

130. Tradescantia Tradeskancijas C 1 

131. Trollius Saulpurenes C 1 

132. Veronica Veronikas C 1 

133. Vinca Kapmirtes C 1 

134. Viola Vijolītes C 1 

135. Waldsteinia Valdšteinijas C 1 

 

2. daļa – kokaugu (koku, krūmu) iegāde 

Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

Skuju kokaugi 
1 Abies Baltegles C 5 

2 Abies Baltegles C 10 

3 Chamaecyparis Pacipreses C 5 

4 Juniperus Kadiķi šķ. C 5 
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Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

5 Juniperus Kadiķi šķ. C 10 

6 Picea Egles šķ. C 5 

7 Picea Egles šķ. C 10 

8 Pinus Priedes šķ. C 5 

9 Pinus Priedes šķ. C 10 

10 Taxus Īves šķ. C 5 

11 Thuja Tūjas šķ. C 5 

12 Thuja Tūjas šķ. C 10 

Lapu kokaugi 
13 Abelia Abēlijas C 5 

14 Acer Kļavas šķ. C 5 

15 Acer Kļavas šķ. C 10 

16 Aesculus Zirgkastaņas C 10 

17 Amygdalis Mandeles C 5 

18 Berberis Bārbeles šķ.  C 3 

19 Berberis Bārbeles šķ. C 5 

20 Betula Bērzi C 10 

21 Calluna Virši šķ. C 1  

22 Carpinus Skābarži C 10 

23 Clematis  Mežvīteņi C 3 

24 Cornus  Grīmoņi šķ. C 5 

25 Cornus  Grīmoņi šķ. C 10 

26 Cotinus  Parūkkoki šķ. C 5 

27 Cotinus  Parūkkoki šķ. C 10 

28 Cotoneaster Klintenes C 5 

29 Crataegus Vilkābeles C 5 

30 Crataegus Vilkābeles šķ. C 5 

31 Crataegus Vilkābeles šķ. C 10 

32 Crataegus Vilkābeles šķ. augststumbra C 5 

33 Deutzia  Deicijas C 5 

34 Diervilla Djervilas C 5 

35 Erica Ērikas šķ. C 1  

36 Euonymus  Segliņi C 5 

37 Fagus Dižskābarži C 5 

38 Fagus Dižskābarži C 10 

39 Forsythia Forsītijas šķ. C 5 

40 Fraxinus  Oši C 5 

41 Fraxinus  Oši C 10 

42 Hamamelis Burvjulazdas C 5 

43 Hedera Efejas C 1 

44 Hedera Efejas C 3 

45 Helianthemum Saulrozītes C 1 

46 Hydrangea Hortenzijas šķ.  C 5 

47 Iberis Ibēres C 1 

48 Ilex Ileksi C 5 

49 Juglans Valrieksti C 5 

50 Kerria Kerijas C 5 

51 Kolkwitzia Kolkvīcijas C 5 
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Nr.p.k. 
Kokaugu 

latīniskais 
nosaukums 

Kokaugu latviskais 
nosaukums 

Konteinera 
tilpums (litri) 

52 Lavandula Lavandas C 3 

53 Ligustrum Ligustri C 5 

54 Lonicera Sausserži C 5 

55 Mahonia Mahonijas C 3 

56 Malus  Ābeles C 5 

57 Pachysandra Pahisandras C 1 

58 Padus Ievas C 5 

59 Paeonia Peonijas šķ. C 5 

60 Parthenocissus Mežvīni C 3 

61 Philadelpus Filadelfi šķ. C 5 

62 Physocarpus Fisokarpi C 5 

63 Potentilla Klinšrozītes C 3 

64 Prunus Plūmes C 5 

65 Quercus Ozoli C 5 

66 Quercus Ozoli C 10 

67 Rhododendron Mūžzaļo rododendri šķ. C 3 

68 Rhododendron Mūžzaļo rododendri šķ. C 5 

69 Rhododendron Mūžzaļo rododendri šķ. C 10 

70 
Rhododendron 
simsii Vasarzaļo rododendru šķ. C 3 

71 
Rhododendron 
simsii Vasarzaļo rododendru šķ. C 5 

72 
Rhododendron 
simsii Vasarzaļo rododendru šķ. C 10 

73 Rhus Etiķkoki C 5 

74 Ribes Jāņogas C 3 

75 Robinia Robīnijas C 5 

76 Rosa Rozes C 3 

77 Salix Vītoli C 5 

78 Sambucus Plūškoki šķ. C 5 

79 Schisandra  Citronliānas C 3 

80 Sorbus Pīlādži C 5 

81 Spiraea Spirejas šķ. C 3 

82 Stephanandra Stefanandras C 3 

83 Symphoricarpos Sniegogas C 3 

84 Syringa Ceriņi šķ. C 5 

85 Thymus Mārsili C 1 

86 Tilia Liepas C 5 

87 Tilia Liepas C 10 

88 Ulmus Gobas, vīksnas C 5 

89 Viburnum Irbenes C 5 

90 Vinca Kapmirtes C 1 

91 Weigela Veigelas šķ. C 5 
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3. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2016/08, noteikumiem 

TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskais – finanšu piedāvājums ir MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada Domes 

mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2016/ 

 

 

http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2016/
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2016/
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4. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2016/08, noteikumiem 

 

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 

________________________________ 
(norāda attiecīgās daļas nosaukumu) 

1. Pretendenta nosaukums:   

Reģistrēts Komercreģistrā:   

ar Nr.   

Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim 

iepirkumā “Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu (koku, krūmu) stādu 

iegāde Mārupes novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. MND 2016/08 (turpmāk – 

Iepirkums) ir pozitīva pieredze ____________ (norāda attiecīgās daļas Iepirkuma priekšmetu) 

stādu piegādē. 

Nr.p.k. Preču piegādes 

periods 

Piegādāto preču 

apraksts 

Piegādāto stādu 

skaits 

Pircējs, kontaktpersona, 

tālrunis 

1.     

2.     

     

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību 

faktiskajai situācijai. 

Paraksts:   

Vārds, uzvārds:   

Amats:   

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2016. gada ____. ______________. 
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5. pielikums  
Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2016/08, noteikumiem 

/LĪGUMPROJEKTS/ 

LĪGUMS Nr. _____________ 

par __________ stādu piegādi  

Mārupē 2016. gada _____. ________________ 

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.90000012827, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa 

personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – 

Pasūtītājs), no vienas puses, un  

____ “_________”, reģ. Nr.________, tās _____________ personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar ____, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, Pasūtītājs un Piegādātājs abi kopā 

saukti arī Puses,  

pamatojoties uz iepirkuma “Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu 

(koku, krūmu) stādu iegāde Mārupes novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. MND 2016/08 

(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

Piegādātājs saskaņā ar Līguma noteikumiem apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam, bet 

Pasūtītājs apņemas apmaksāt ______stādus (turpmāk – Preces), kuru nosaukums un cena 

norādīts Līguma pielikumā (turpmāk – Pielikums). 

2. Līguma summa un Preču cenas 

2.1. Līguma summa par Precēm bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 

_____ EUR (________). PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo 

nodokļa likmi. 

2.2. Līguma summa ietver Preču piegādes izdevumus saskaņā ar Līgumā noteikto līdz 

Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, 

visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi.  

2.3. Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs rīko Preču akciju vai piedāvā Preces ar atlaidi, 

Piegādātāja pienākums ir piegādāt Pasūtītājam Preces ar atlaidi. 

2.4. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības palielināt Līguma summu par 10 % (desmit 

procentiem). 

3. Preču piegāde  

3.1. Pasūtītājs Preces izvēlas un atlasa Piegādātāja tirdzniecības vietā _________vai pasūta 

nosūtot e-pastu un telefoniski informējot par e-pasta nosūtīšanu. 

3.2. Pasūtītājs pasūta Preces pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot 

Piegādātājam pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi 

_______un telefoniski informējot Piegādātāju par Pieprasījuma nosūtīšanu, zvanot uz 

tālr. Nr.________, norādot: 

3.2.1. Preču nosaukumu; 

3.2.2. Preču daudzumu; 

3.2.3. Preču piegādes vietas adresi; 

3.2.4. citu Preču saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju. 

3.3. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darbdienā, ja tā nosūtīta uz 

Līguma 3.2. punktā norādīto Piegādātāja elektroniskā pasta adresi no pirmdienas līdz 

piektdienai, no plkst.08.00 līdz plkst.16.00.  

3.4. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi darbdienās (no pirmdienas līdz ceturtdienai no 

plkst. 9:00 līdz 16:00 un piektdien no plkst. 9:00 līdz 14:00). Ja Pasūtījuma summa ir 

vai pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro) tajā skaitā PVN. 
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3.5. Piegādātājs pasūtītās Preces piegādā ____ darbdienu laikā no Preču pasūtījuma 

saņemšanas dienas.  

3.6. Ja Piegādātājs nespēj piegādāt kādu no pasūtītajām Precēm vai nevar tās piegādāt par 

Pielikumā noteikto cenu vai saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem, Piegādātājs 

24 (divdesmit četru) stundu laikā no Preču pasūtījuma saņemšanas nosūta Pasūtītājam 

rakstisku paziņojumu uz elektronisko pastu: ______________________. Paziņojumā 

Piegādātājs sniedz informāciju, kuras pasūtītās Preces nespēj piegādāt, norādot 

konkrētas Preces nosaukumu, daudzumu un cenu. 

3.7. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi un izkraušanu, izmantojot savu transportu un 

darbaspēku.  

3.8. Par Preču piegādi vai iegādi tirdzniecības vietā Piegādātājs sastāda, paraksta un iesniedz 

Pasūtītājam nodošanas - pieņemšanas aktu un rēķinu, nodrošinot, ka Pasūtītājam tiek 

iesniegti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem noformēti 

rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – 

Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts Preču apjoms, kopējā cena. Rēķinā obligāti jānorāda 

Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu 

rēķinu. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina 

saņemšanas vienlaicīgi veic piegādāto Preču pārbaudi un paraksta nodošanas - 

pieņemšanas aktu.  

3.9. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Preču kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem, 

pieaicinot Piegādātāja pārstāvi (Pasūtītājs nosūta Piegādātājam e-pastu uz ______un 

zvana uz tālruņa Nr.________), Pasūtītājs sagatavo defektu aktu un nekavējoties 

iesniedz Piegādātājam. Piegādātājs novērš defektu aktā konstatētās neatbilstības 

2 (divu) darbdienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 

2 (divu) darbdienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz 

Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto 

neatbilstību novēršanas Piegādātājs atbilstoši iesniedz Pasūtītājam jaunu pieņemšanas – 

nodošanas aktu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

3.10. Jautājumu par Līguma 3.9. punktā minētā defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu 

pārstāvji defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības 

pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek 

konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls ir Piegādātāja vaina vai 

piegādātajai Precei ir defekts. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstība nav 

radusies Piegādātāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs. 

3.11. Ja Piegādātājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 3.9. punktā norādītajā termiņā nenovērš 

Līguma 3.9. punktā minētā defektu aktā fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības 

samazināt rēķinā norādīto summu tādā apmērā, kas sedz neatbilstošo Līguma 

noteikumiem piegādāto Preču defektu novēršanas izmaksas, ieturot to no Piegādātājam 

veicamās samaksas. Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz 

Piegādātāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Piegādātāja pienākums ir segt 

konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā. 

4. Norēķinu kārtība 

4.1. Apmaksa par Precēm tiek veikta euro, nepārsniedzot Pielikumā noteiktās Preču cenas 

un saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Preču rēķinā 

norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču rēķina un pieņemšanas-

nodošanas akta, kurš noformēts atbilstoši Līguma noteikumiem, abpusējas  

parakstīšanas. 

4.2. Par Preču apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz 

Preču rēķinā norādīto Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma 

uzdevums. 

5. Preču kvalitāte 
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5.1. Piegādātajām Precēm ir jāatbilst Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, kas attiecināmi uz Precēm, un Līguma noteikumiem. 

5.2. Obligātās prasības:  

5.2.1. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preču saglabāšanu to 

pārvadāšanas laikā; 

5.2.2. Precēm pilnībā jāatbilst Pielikumā noteiktajām Preču prasībām. 

6. Pušu atbildība 

6.1. Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi 

nepiegādātās Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procenti) no nepiegādāto Preču summas. 

6.2. Ja Piegādātājs neapmaina neatbilstošās Preces Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs 

maksā Pasūtītājam neatbilstošo Preču cenu un līgumsodu 10 % (desmit procenti) 

apmērā no neatbilstošo Preču cenas. 

6.3. Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā 

Piegādātājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no savlaicīgi 

neapmaksātās Preču rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % 

(desmit procenti) no neapmaksātās Preču rēķina summas. 

6.4. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas. Ja Piegādātājs nav 

veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no 

Piegādātājam veicamajām apmaksām.  

6.5. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

6.7. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

tiešajiem zaudējumiem. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību 

neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir 

sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst 

ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, 

pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes 

iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas 

katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu). 

7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, 

norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama saistību izpilde. 

7.3. Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes 

termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi. 

8. Līguma darbība 

8.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un attiecas uz laika 

periodu līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Līguma termiņš ir līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

8.2.1. 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

8.2.2. līdz Līguma summas izlietojumam. 
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8.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma 

grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma sastāvdaļu ar 

to abpusēju parakstīšanas dienu. 

8.4. Pusēm nav tiesību veikt Līguma būtiskas izmaiņas. Par Līguma būtiskām izmaiņām tiek 

uzskatītas tādas izmaiņas, kas atrunātas Publisko iepirkuma likumā kā būtiskas līguma 

izmaiņas. 

8.5. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Piegādātājs:  

8.5.1. tiek atzīts par maksātnespējīgu, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;  

8.5.2. nepiegādā Preces Līgumā norādītajā termiņā vai kvalitātē;  

8.5.3. nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no Līguma nosacījumiem un tas tiek veikts 

atkārtoti, par ko tiek sagatavots akts. Šāda akta sagatavošana notiek rakstveidā, 

piedaloties Pasūtītājam un Piegādātājam.  

8.6. Līguma 8.5. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) 

dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs 

paziņojumu par Līguma izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.  

8.7. Izbeidzot Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pasūtītājs samaksā 

Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm. 

9. Strīdu risināšanas kārtība 

9.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

9.2. No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas vispārējās 

instances tiesā. 

9.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 

piemērot Līgumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

10.2. Ja Piegādātājs tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši tā 

saistību un tiesību pārņēmējam. 

10.3. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.4. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā un kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu brīdī, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

10.5. Paziņojumiem, kas tiek sūtīti Pusēm saistībā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un 

uzskatāms, ka adresāts tos saņēmis, ja paziņojumi ir nosūtīti uz konkrētās Puses 

juridisko adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstītu vēstuli ceturtajā dienā pēc to nodošanas 

pasta iestādē vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, izņemot, ja Līgumā ir noteikts 

citādi. 

10.6. Pušu pilnvarotās personas Līguma izpildē: 

10.6.1. no Pasūtītāja puses______; 

10.6.2. no Piegādātāja puses______. 

10.7. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz __ (_____) lapām, tajā skaitā pielikums uz __ 

(___) lapām. Līgums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam 

Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS  PIEGĀDĀTĀJS 
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/I. Punculis/  /_______ / 

   

Līguma parakstīšanas datums  Līguma parakstīšanas datums 

   

 

 


