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1. Pasūtītājs 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

Reģistrācijas Nr. 4531002881 

Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 

Tālr. 65121035 

 

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Inita Šale  

Kontakttālrunis: +371 26157914 

E-pasts: initasale@inbox.lv 

 

Iepirkums tiek veiktas Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 

nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”)  2.kārtas projekta „Sākotnējās 

profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem” (vienošanās Nr.7.2.1.2/15/I/001,  
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta 

mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. 

2. Iepirkuma metode, priekšmets un iepirkumu dokumentu saņemšana 

2.1. Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu. 

2.2. Iepirkuma priekšmets ir instrumentu, iekārtu un metāla izstrādājumu iegāde izglītības 

programmai „Metālapastrāde”, „Ēdināšanas pakalpojumi”. 

2.3. Iepirkums tiek dalīts 3 daļās: 

1.daļa - Metāla izstrādājumu iegāde izglītības programmai „Metālapstrāde” nodrošināšanai 

2.daļa - Mācību materiālu iegāde izglītības programmai „Metālapstrāde” nodrošināšanai 

3.daļa - Mācību materiālu iegāde izglītības programmai „Ēdināšanas pakalpojumi” 

nodrošināšanai 

2.4. Iepirkuma nolikumu un tā pielikumus ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā 

formā Aizkraukles Profesionālās vidusskolas interneta mājas lapā www.apvs.lv, sadaļā 

„Iepirkumi”. 

2.5. Ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm 

uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā pie 

Iepirkuma nolikuma. 

 

3.  Piedāvājuma iesniegšana  

3.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

3.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

3.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Piedāvājums 

jāievieto aizlīmētā aploksnē (norādot iepirkuma nosaukumu, identifikācijas Nr. un iepirkuma daļu 

par kuru iesniegts piedāvājums). Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru 

kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām. 

3.4. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, 

ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.  

3.5. Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

3.6. Pretendents iesniedz parakstītu (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas) un apzīmogotu 

piedāvājumu (ja pretendentam ir zīmogs).  

3.7. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 8.00 līdz 17.00 Aizkraukles Profesionālajā 

vidusskolā, Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, 2.kab., iesniedzot tos 

līdz 2018.gada 26.februāra, plkst.10.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai kā ierakstītu vēstuli pa 

pastu. Nosūtot piedāvājumu ar kurjeru vai pa pastu, pretendents uzņemas pilnu atbildību par to, ka 

piedāvājums tiks nogādāts šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam termiņam. 

3.8. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, 

netiek atvērti un izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

 

4. Prasības pretendentiem 
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4.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs 

izslēgs pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 

apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

4.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku 

datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā; 

4.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publiskā iepirkuma 

likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, 

un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 

pasākumiem; 

4.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi Publiskā iepirkuma likuma daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi. 

4.2. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši pretendenta valsts normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona). 

 

5. Iesniedzamie dokumenti  

5.1. Pieteikuma veidlapa – pieteikums piedalīties iepirkumā, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma 

nolikuma pielikumā Nr.2 pievienoto formu. Pieteikumā jānorāda piegādes termiņš, kas nedrīkst būt 

garāks kā 14 dienas no pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. 

5.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu 

Nr.4. Piedāvātajai cenai jābūt izteiktai euro, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa 21% apmērā un summu ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Iepirkuma vienas 

vienības izmaksa bez PVN nevar būt augstāka par 213 EUR. 

 

6. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana 

6.1. Ja iesniegtais pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu 

prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

6.2. Iepirkumu komisija vērtējot piedāvājumus: 

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām. Iepirkumu 

komisija neizskatīs tos pretendentus, kuri neatbilst pretendentu atlases nosacījumiem un/vai 

nebūs iesnieguši visus dokumentus atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām 

prasībām.  

6.2.2. Pārbaudīs iesniegtā piedāvājumu atbilstību tehniskam un finanšu piedāvājumam. Vērtējot 

piedāvāto līgumcenu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības 

nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija šīs 

kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo 

pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem 

vērā labojumus. 

6.3. No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajam prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem komisija izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā  

piedāvājumu ar zemāko cenu. 
6.4. Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām un Iepirkuma nolikuma 6.3. punktā minētajam piedāvājuma 

izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi iepirkuma nolikuma 

4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija pārliecināsies Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta 7.un 8. daļā noteiktajā kārtībā. 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p1
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p3
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6.5. Piedāvājums tiek noraidīts, ja: 

6.5.1. Nav iesniegti Iepirkuma nolikumā pieprasītie dokumenti vai iesniegtie dokumenti neatbilst 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.5.2. Piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām. 

6.5.3. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, 

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

6.5.4. Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis 

nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai. 

 

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs 

pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos. 

7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus. 

7.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

7.1.4. Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

7.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem, ja 

izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

7.1.6. Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu. 

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo 

nolikumu. 

7.2.5. Pieprasīt no pretendenta skaidrojumu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantā 

noteikto), ja iepirkuma komisijai rodas šaubas, ka pretendents piedāvājis nepamatoti lētu 

piedāvājumu. 

7.2.6. Citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības 

8.1.1. Apvienoties pretendentu apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 

piedāvājumu. Pamatoties uz apakšuzņēmēju pieredzi un iespējām, iepirkuma nolikumā 

noteikto atlases prasību ievērošanai, kā arī līguma izpildei. 

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

8.1.3. Citas tiesības, kas pretendentam ir noteiktas normatīvajos aktos.  

8.1.4. Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

8.2. Pretendenta pienākumi 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām. 

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3. Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildus 

informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

salīdzināšanai un vērtēšanai. 

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

8.2.5. Citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      Jānis Bērziņš 
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Pielikums Nr.1 

Iepirkuma Nr. APV 2018/1 

nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

1.daļa Metāla izstrādājumu iegāde izglītības programmai „Metālapstrāde” nodrošināšanai 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi 

Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas” 

(vienošanās Nr.7.2.1.2/15/I/001) Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” 

 

Nr.p.k. Nosaukums Specifikācija Daudzums 

1.  Tērauda 

sloksne 

3 x 30 x 300 

Marka S235J2 3000 

2.  

Tērauda loksne 

10mm x 50mm x 300mm 

Marka S235J2 100 

3.  Nerūsējošā 

tērauda sloksne  

 3x30x300 

Marka AISI 304 2 B A/V 1000 

4.  Caurule 

kantainā (6 m 

gara) 

20mm x 20 mm x 1,5 mm 

Marka S185J2 vai ekvivalenta 4 

5.  Nerūsējošā 

tērauda loksne 1 mm 4 m
2
 

6.  Apaļstieņi Ø 12 S 185 2 

7.  Apaļstieņi Ø 6 S 185 2 

8.  Sloksne 25x3,     6 m 
2 
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2.daļa Mācību materiālu iegāde izglītības programmai „Metālapstrāde” nodrošināšanai 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību 

un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas” (vienošanās Nr.7.2.1.2/15/I/001) Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 

„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. 
Visi tehniskajā specifikācijā precēm minētie konkrētie zīmoli, specifiskie preču veidi vai standarti (ja tādi ir 

norādīti) var tikt aizstāti ar ekvivalentiem. 

 

Nr.p.k. Nosaukums Specifikācija Daudzums 

1.  

647 atšķaidītājs  2 l 

2.  Pasta roku 

mazgāšanai 5 kg iepakojums 2 gab. 

3.  krāsa Melna, karstumizturīga 1 kg 

4.  Tērauda 

metināšanas 

stieple 

SFA/AWS A5.18 ER70S-6 

EN 440 G3Si1                                                          

Diametrs 0.8 mm, (15-18kg ruļļos) 5 gab. 

5.  Vara silīcija 

stieple CuSi stieple, 0,8 mm, 5 kg. rullī 2 gab. 

6.  

Smilšu strūkla 

Portatīva smilšu strūklas iekārta 

Gaisa darba spiediens: 3 – 6 bar 

Gaisa patēriņš: 250-300 L/min 

Izmēri: 880x460x420mm 

Svars: 21kg 1 gab. 

7.  

Dīžu komplekts 

Priekš smilšu strūklas (iepriekšminētā pozīcija) 

Komplektā 4 dīzes. 10 gab. 

8.  
Griezējripas Ø125x1,2 mm 50 gab. 

9.  
Slīpēšanas diski Ø125x6,5 25 gab. 

10.  
Slīpēšanas lenta R929 LUNA Rupjums Nr.60 2 gab. 

11.  

Balons priekš 

gāzes degļa 

Balons kas domāts šādam gāzes deglim: 

Cauruļu savienojumu lodēšanai. Vara cauruļu 

cietajai lodēšanai līdz maks. Æ 15mm mīkstajai 

lodēšanai līdz maks. Æ 28mm. Maksimālā 

darba temperatūra 750°C 2 gab. 

12.  
Dīze 1,0 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi PD0105-10 20 gab. 

13.  
Dīze 1,1 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi PD0105-11 20 gab. 

14.  
Dīze 1,2 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi PD0105-12 20 gab. 

15.  
Elektrods 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi PD0109 20 gab. 

16.  
Atsperīte 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi PE0107 20 gab. 

17.  
Aizsargslānis 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi PC0115 20 gab. 
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18.  
Dīzes atsperīte 

Domātas plazmas degļa CUTTER 90 modelim. 

Nr. kataloga Jobbi CV0028 20 gab. 

19.  
Metinātāju jaka Liesmu izturīga kokvilna 15 gab. 

20.  Puskombinzons ar 

jaku. 

Kokvilnas, ar kabatām. 58 izmērs (augums 176 

cm) 1 kompl. 

21.  Aizsargmaska ar 

respiratoru labas 

kvalitātes 

Domātas darbam ar smilšu strūklas iekārtu. 

Komplektā maināmi respiratoru filtri 5 gab.) 1 gab. 
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3.daļa Mācību materiālu iegāde izglītības programmai „Ēdināšanas pakalpojumi” nodrošināšanai 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību 

un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošana Jauniešu garantijas” (vienošanās Nr.7.2.1.2/15/I/001) Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 

„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. 
Visi tehniskajā specifikācijā precēm minētie konkrētie zīmoli, specifiskie preču veidi vai standarti (ja tādi ir 

norādīti) var tikt aizstāti ar ekvivalentiem. 

 

Nr.p.

k. 

Nosaukums Apraksts Daudzums 

1.  Ratiņi Servisa ratiņi ar 3 virsmām 1 

2.  Galda svari Elektroniskie 3-5 kg 1 

3.  Svari Svari elektroniskie, 5 kg., solis 1 gr., platformas izmēri 

180mm diam.., darbojas ar bateriju, korpuss izgatavots 

no plastmasas, platforma izgatavota no n/t. 

12 

4.  Silikona otiņas 2 – 2,5 cm 22 

5.  Naži – pannas 

lāpstiņa 

Garums 320 mm, liekta 6 

6.  Naži – pannas 

lāpstiņa 

Garums 320 mm, taisna 6 

7.  Vafeļu panna Apaļa, elektriskā. 1 

8.  Lielie 

konditorejas dēlīši 

Plastmasa, izmērs 500x400x10 mm 12 

9.  Silikona lāpstiņas Garums 300 mm 12 

10.  Gludeklis Ar mitrināšanas funkciju 1 

11.  Gludināmais dēlis Ar palikni gludeklim 1 

12.  Kūku dakšiņas Nerūsējošā tērauda  12 

13.  Bļodiņa Bļoda - konusveida 

Tilpums, 3.5 l., Ø 270 mm, augstums 105 mm 

24 

14.  Bļodiņa Bļoda - konusveida 

Tilpums, 2.0  l. ,  Ø220 mm, augstums 85 mm 

24 

15.  Bļodiņa Bļoda - konusveida 

Tilpums, 1.0 l. , Ø 180 mm, augstums 70 mm 

24 

16.  Rīve  Rīve muskatriekstiem, šokolādei u.c. cietiem 

produktiem 

6 

17.  Formas kēksiem Forma kēksiem, n/t, Ø 45 mm 50 

18.  Konditorijas otas Silikona platums 45 mm, garums 180 mm 24 

19.  Pannas lāpstiņa Pannas lāpstiņa, garums 320 mm, silikona 12 

20.  Svečturis 3 žuburu 1 

21.  Salātu trauciņi 

bez vāciņa  

Plastmasa, trauks salātiem Izmērs 142x106x105 mm 

Tilpums l.1 

250 

22.  Salātu trauciņi 

bez vāciņa 

Plastmasa, trauks salātiem Izmērs 142x106x45 mm 

Tilpums 0.5 l 

250 

23.  Salātu trauciņi 

bez vāciņa 

Plastmasa, trauks salātiem Izmērs, mm108x82x49 

Tilpums 0.25 l Iepakojums/gab.100 

250 

24.  Standziņas 

cepumiem 

Garums 220 mm, melhiors. 2 

25.  Standziņas 

cepumiem 

Garums 180 mm, melhiors. 2 
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26.  Slotiņas putošanai 12 stieples, garums 250 mm 16 

27.  Cimdi  Cimds, auduma, karstumizturīgs līdz +200 C 

Veids Auduma Garums, mm 320 

14 

28.  Cimdi Cimds, auduma, karstumizturīgs līdz +350 C 

Veids auduma Garums, mm 300 

14 

29.  Forma lazanjai Forma taisnstūra, izmērs 320x220x55 mm 2 

30.  Forma cepšanai Trauks cepšanai Creme Brule, forma apaļa, izmērs 110 

mm 

12 

31.  Toršu papīra 

paliktnis 

Paliktnis tortei,  

Ø 200 mm, Iepakojums/gab.100 

2 

32.  Toršu papīra 

paliktnis 

Paliktnis tortei, taisnstūrveida 

Izmērs 150x240 mm, Iepakojums/gab.200 

2 

33.  Silikona forma 

cepumiem 

24 silikona formas, 35 mm. 3 

34.  Forma cepšanai Aplis, Ø 200 mm, augstums 60 mm. 3 

35.  Gāzes deglis 

saldajiem 

Kompakts gāzes deglis, montējams uz 390ml gāzes 

baloniņa, paredzēts produktu apdedzināšanai, 

karamelizēšanai, cream brule un citiem produktiem. 

200x40x70 

2 

36.  Šokolādes 

temperētājs 

1,5 l 1 

37.  Porcelāna trauku 

komplekts 

Komplektā ietilpst šķīvīši desertam, kafijas tase, kafijas 

apakštase, kanna pienam, cukurtrauks 12 cilvēkiem. 

1 kompl. 

38.  Šķīvis servēšanai Porcelāna, ovāls, 334x228 mm 2  

39.  Šķīvis servēšanai Porcelāna, ovāls, 280x 180 mm 2  

40.  Galda piederumu 

komplekts 

Uzkodu naži, dakšas, kafijas karotītes, kūku dakšas, 

kūku naži. 

12  

41.  Cukuru karotītes  2  

42.  Tortes lāpstiņas  2  

43.  Maisiņš 

konditorejas 

Vienreizējie, komplektā 100 gb. 3 

44.  Siets miltiem n/t 

ar rokturi 

Ø 11,5 (krūzītes formā) 8 

45.  Kauss smelšanai Tilpums 0,050 l 12 

46.  Kauss smelšanai Tilpums 0,125 l 12 

47.  Kauss smelšanai Tilpums 0,2000 l 12 

48.  Dzirnaviņas sāls, 

piparu malšanai  

23 cm 2 

49.  Trauks garšvielu 

uzglabāšanai 

Tilpums 0,75, diametrs 9,0 5 

50.  Bambusa iesmi 15 cm, 250 gb komplektā 2 

51.  Bambusa iesmi 25 cm, 250 gb. Komplektā 2 

52.  Bakstāmie 

zobiem (koka) 

6,5 cm, 150 gb. vienā trauciņā. 10 

53.  Korķviļķis 11 cm 1 

54.  Nažu komplekts 

ar 7 nažiem koka 

statīvā 

Duo vai ekvivalents 12 

55.  Ābolu seržu 

izņēmējs 

 2 

56.  Šķēres putnu 

gaļai 

26,5 cm 1 

57.  Šķīvis Ø 26, keramikas 24 
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makaroniem 

58.  Dvielis traukiem  46x67, kokvilnas 50 

59.  Dvielis traukiem 50x70, kokvilnas 50 

60.  Alumīnija follijs 450 x 100 2 

61.  Alumīnija follijs 300 x 150 1 

62.  Siets Ø 16  6 

63.  Siets uz pamatnes Ø 25  6 

64.  Mērtrauki n/t, 0,5 l. 12 

65.  Mērkrūze n/t ar pamatni, 0,5 l. 12 

66.  Termometrs Termometrs produkta temperatūras pārbaudīšanai. Ar 

adatu. Temperatūras diapazons – 50 līdz + 150. 

3 

67.  Termometrs Termometrs infrasarkanais -32 līdz +300 3 

68.  Panna apaļa Ø 16, panna ar nepiedegošu pārklājumu un nerūsējošā 

tērauda rokturi 

12 

69.  Panna apaļa Ø 22, panna ar nepiedegošu pārklājumu un nerūsējošā 

tērauda rokturi 

6 

70.  Plātne cepšanai 50x35x6, n/t 6 

71.  Plātne cepšanai 50x50x6, n/t 6 

72.  Plātne cepšanai  48x32x2, alumīnija 6 

73.  Silikona paliktnis 40x30 12 

74.  Plātne cepšanai ar 

silikona 

pārklājumu 

Ø 20 cm 4 

75.  Plātne cepšanai ar 

silikona 

pārklājumu 

Ø 28 cm 4 

76.  Plātne cepšanai ar 

silikona 

pārklājumu 

Ø 32 cm 4 

77.  Forma cepšanai 23x13x7 6 

78.  Forma cepšanai 33x24x5 6 

79.  Forma cepšanai 23x23x3,5 6 

80.  Forma kūkām ar 

rievotu maliņu 

Ø 20 4 

81.  Forma kūkām ar 

rievotu maliņu 

Ø 24 4 

82.  Forma kūkām ar 

rievotu maliņu 

Ø 30 4 

83.  Forma kūkām, 

metāla 

Ar izņemamu apakšu, Ø 15 2 

84.  Forma kūkām, 

metāla 

Ar izņemamu apakšu, Ø 20 2 

85.  Panna cepšanai Ø 20, panna ar nepiedegošu pārklājumu un nerūsējošā 

tērauda rokturi 

12 

86.  Siets sakņu 

tvaicēšanai 

Ø 17,0 / 26 8 

87.  Siets sakņu 

tvaicēšanai 

Ø 14,5 / 22 8 

88.  Bļoda konusveida 

n/t 

Ārējais 14, iekšējais 12, tilpums 0,4 12 

89.  Bļoda konusveida 

n/t 

Ārējais 18, iekšējais 16, tilpums 1 l 12 

90.  Bļoda konusveida Ārējais 22, iekšējais 20, tilpums 2 l 12 
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n/t 

91.  Spiede ķiplokiem  2 

92.  Attaisāmais 

konserviem 

Konservu attaisāmais, ērts rokturis vieglai un ātrai 

atvēršanai, viegli tīrāms, izturīgs, piemērots 

profesionālai lietošanai, var atvērt lielu un mazu, apaļas 

un ovālas konservu kārbas 

3 

93.  Sadales dēlis, PP 

uz gumijas 

balstiem 

50x30x2 cm, sarkans 8 

94.  Sadales dēlis, PP 

uz gumijas 

balstiem 

50x30x2 cm, zils 8 

95.  Sadales dēlis, PP 

uz gumijas 

balstiem 

50x30x2 cm, dzeltens 8 

96.  Sadales dēlis, PP 

uz gumijas 

balstiem 

50x30x2 cm, brūns 8 

97.  Sadales dēlis, PP 

uz gumijas 

balstiem 

50x30x2 cm, zaļš 8 

98.  Sadales dēlis, PP 

uz gumijas 

balstiem 

50x30x1 cm, balts 12 

99.  Statīvs sadales 

dēļiem sešdaļīgs 

30x23,5x27 8 

100.  Virtuves šķēres  2 

101.  Gaļas āmurs  Trīspusīgs 2 

102.  Cirkulators Precīzi noregulējama temperatūra - +/-0,5°C 

Automātiska izslēgšanās funkcija - novērš pārcepšanu 

vai piedegšanu gadījumos, ja i nepietiekams ūdens 

daudzums. 

Jauda 1300W, 220-240V, 50/60Hz 

Lietojams jebkurā karstumizturīgā traukā ar augstumu 

vismaz 18cm 

Aprīkots ar LCD displeju 

Kompakts uzglabāšanā 

1 

103.  Auksto uzkodu 

šķīvji 

Kvadrātveida šķīvis, 17,5 x 17,5 cm, balts 12 

104.  Auksto uzkodu 

šķīvji 

Tulpjveida forma,20x20 cm, h 7,5 cm, balts 12 

105.  Zupas bļodiņa 150 mm, melna keramika, vismaz 300 ml 24 

106.  Pusdienu šķīvis Pusdienu šķīvis, 22x20x3cm, keramika. 24 

107.  Šķīvis - paplāte 30x20x2,5 cm, melna keramika. 12 

108.  Šķīvis D 27,5 cm, h 2,8 cm, melna keramika. 12 

109.  Kafijas krūze ar 

apakštase 

Krūzīte kafijai, 150ml, keramika. Apakštasīte, 14x14cm, 

keramika. 

24 

110.  Rokas mikseri 450 W, maināmie mehānismi komplektā, metāla 

korpuss,  

8 

111.  Putotājs Jauda 600 W 1 

112.  Galda piederumi 

komplekts 

Melhiora, komplektā dakša, nazis, zupas karote, 

tējkarote, kūku dakša, kafijas karote, auksto uzkodu 

nazis un dakša. 

25 
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113.  Katliņi Nerūsējošā tērauda, 1 l 16 

114.  Katliņi Nerūsējošā tērauda, 2 l 16 

115.  Dalītājs tortei 32 cm diametrs 1 

116.  Etažieri Kūku paliktnis uz kājas, materiāls N/t, stāvu skaits 1, Ø 

mm360 

2 

117.  Tortes veidnes N/t, Ø 12 3 

118.  Tortes veidnes N/t, Ø 16 3 

119.  Mīklas skrāpis  Silikona, 8x6 cm +/_2cm 10 

120.  Mīklas nazis L 24 cm, D 5,5 cm, 5 griežamie ritentiņi 2 

121.  Salvetes 40x40, dzeltenas, auduma, poliesters 5 

122.  Salvetes 40x40, oranžs, auduma, poliesters 5 

123.  Salvetes 50x50, zaļš, auduma, poliesters 5 

124.  Salvetes 50x50, šampanieša, auduma, poliesters 5 

125.  Galdauts 160x120, dzeltens, poliesters 1 

126.  Galdauts 160x120, oranžs, poliesters 1 

127.  Galdauts 160x120, zaļš, poliesters 1 

128.  Galdauts 160x120, šampanieša krāsa, poliesters 1 

129.  Galda celiņš 120x45, dzeltens, poliesters 1 

130.  Galda celiņš 120x45, oranžs, poliesters 1 

131.  Galda celiņš 120x45, zaļš, poliesters 1 

132.  Galda celiņš 120x45, šampanieša, poliesters 1 
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Pielikums Nr.2  

Iepirkuma Nr. APV 2018/1 

nolikumam 

 

TIEK SAGATAVOTS UZ UZŅĒMUMA VEIDLAPAS (ja attiecināms) 

 

 

2018.gada___.____________  Nr._____ 

Pieteikums 

„Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde profesionālās izglītības programmu 

„Metālapstrāde” un „Ēdināšanas pakalpojumi” nodrošināšanai  

Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai” 

iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2018/1 

 

Pretendents   

Reģistrācijas Nr. (ja 

attiecinā 
 

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, 

filiāle 
 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

 

Piedāvājam pārdot metāla izstrādājumus atbilstoši tehniskajam un finanšu piedāvājumam un iepirkuma 

līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu tehniskajā un finanšu piedāvājumā. 

 

Apliecinām, ka;  

 

1) piekrītam piedalīties iepirkumā „Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde 

profesionālās izglītības programmu „Metālapstrāde” un „Ēdināšanas pakalpojumi” 

nodrošināšanai  

2) Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2018/1; 

3) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma Tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā, iepirkuma līguma projektā norādītās prasības; 

4) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas, nodokļu maksājumi un visi iespējamie riski; 

5) piegādes termiņš ir ___________dienas (nedrīkst pārsniegt 14 dienas) no pasūtījuma saņemšanas 

dienas; 

 

 

 

 

  

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 
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Pielikums Nr.3 

 Iepirkuma Nr. APV 2018/1 

nolikumam 

Līguma projekts 

LĪGUMS Nr.__________  

 

Aizkrauklē 2018. gada ___._____ 

 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4531002881 (turpmāk 

tekstā - Pircējs), tās direktores Rutas Krūkles personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikuma, no 

vienas puses un  

_______________, reģ. Nr _______________, adrese - ________________(turpmāk tekstā 

Pārdevējs), tās _______ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz ______ pamata, turpmāk tekstā -Puses, 

saskaņā ar iepirkuma „Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde profesionālās izglītības 

programmu „Metālapstrāde” un „Ēdināšanas pakalpojumi” nodrošināšanai Aizkraukles Profesionālajai 

vidusskolai”, iepirkuma identifikācijas Nr. APV 2018/1 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk 

tekstā – Līgums: 

I LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem un tā pielikumiem Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk un pieņem 

īpašumā inventāru, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr. 1 un Līguma pielikumā Nr.2 noteikto, 

turpmāk tekstā – Preces.  

1.2. Pircējs apņemas samaksāt par iegādāto Preci, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

1.3. Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā Līguma pielikums Nr.2 norādītas cenas 

paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.  

II NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par Preces piegādi Pircējs apņemas samaksāt EUR ____________bez PVN, PVN 21% EUR 

_________ apmērā, kopā ar PVN EUR _____________. 

2.2. Maksājumu par Preču iegādi Pircējs veic 10 dienu laikā pēc Preces saņemšanas un 

pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā. 

2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

III. PREČU IEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

3.1. Pārdevējs piegādā Pircējam pasūtītās Preces _______(piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt 14 

dienas) dienu laikā, skaitot no brīža, kad Pircējs nosūtījis Pārdevējam rakstveida piegādes 

pieprasījumu saskaņā ar Līguma 3.1. punktā noteikto. Pircējam ir tiesības noteikt piegādes 

veikšanu pa daļām. Šajā gadījumā Līguma 2.2. punktā noteiktais maksājums tiek veikts atbilstoši 

piegādātās Preces vērtībai. 

3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.  

3.3. Pircējam ir tiesības pirms Preces pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā pārbaudīt Preci, nepieņemt 

to un neparakstīt Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst 

tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr.1) un/vai Pārdevēja tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) noteiktajam, iesniedzot Pārdevējam rakstveida pretenziju. 

Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sagādāt Preci atbilstoši 

Līguma noteikumiem. Neatbilstību novēršanas periods tiek ieskaitīts kopējā piegādes termiņā. 

3.4. Par Līguma prasībām neatbilstošo Preci jau pēc Līguma 3.3. punktā noteiktā Preču pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas, Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 24 (divdesmit četru) stundu 

laikā pēc fakta konstatēšanas, nosūtot paziņojumu un uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu 

par konstatētajām neatbilstībām. Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāierodas pie Pircēja. Pārdevēja neierašanās gadījumā 

Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās. 

3.5. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām 

atbilstošu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.punktā minētā akta sastādīšanas brīža. 

IV. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pircēja tiesības: 
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4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā un Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā 

un finanšu piedāvājumā minētajām prasībām; 

4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja iesniegto Preču kvalitāti, Preču un dokumentācijas pilnīgumu un 

derīgumu; 

4.1.3.  pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preces, ja Preces vai to dokumentācija neatbilst Līguma 

noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un/vai Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā noteiktajam; 

4.2. Pircēja pienākumi: 

4.2.1. pieņemt Preci, ja tā atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā noteiktajam; 

4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 

4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4.3. Pārdevēja tiesības: 

4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā 

tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam. 

4.4. Pārdevēja pienākumi: 

4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam; 

4.4.2. nodrošināt Preču nodošanu Pircējam tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina 

pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 

4.4.3. garantēt, ka piegādāta Prece atbildīs Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām; 

4.4.4. nodrošināt Precei garantijas termiņu ne mazāku kā 3 gadi, skaitot no Līguma 3.3. punktā 

noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas; 

4.4.5. ja Pārdevējs pārdevis nekvalitatīvu un/vai tādu Preci, kura neatbilst tehniskajā specifikācijā, 

Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci Līgumā noteiktajā termiņā pret jaunu, kvalitatīvu un 

atbilstošu tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

V. LĪGUMA SANKCIJAS 

5.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena 

desmitdaļa procenta) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 

10 procentiem no pamatparāda. 

5.2. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 

0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda.  

5.3. Ja Pārdevējs ir pārdevis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līgumā 

kārtībā, tas atmaksā Pircējam līguma prasībām neatbilstošās Preces vērtību. 

5.4. Līguma 5.1.un 5.2. punktos noteikto maksājumu samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. 

VI. KVALITĀTE, PREČU GARANTIJA 

6.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām. 

6.2. Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un tās 

nepieciešamības gadījumā glabājot. 

6.3. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma 

noteikumiem, tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un 

normatīvajos aktos noteiktajam. 

6.4. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz Pārdevēja 

Līgumā noradīto adresi vai nododot personīgi Pārdevēja pārstāvim. 

6.5. Piegādātājam Precēm tiek noteikta ________ garantija. Ja garantijas laikā tiek atklāti 

piegādātās Preces defekti, Pārdevējs tos novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja rakstveida 

pieprasījuma saņemšanas. 

VII. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus 
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līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem veikt 

kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus 

piesardzības pasākumus. 

7.2. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

7.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

7.2.2. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

7.2.3. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

7.3. Izstrādājot līgumu, pasūtītājs ņem vērā, ka līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par 

nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus 

(ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

7.4. Līgumā nosaka, ka līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē 

nepārvaramas varas apstākļi. 

VIII. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

8.2.  Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā: 

8.2.1. piegādātājs ir nokavējis izpildījuma termiņu; 

8.2.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā 

termiņā; 

8.2.3. piegādātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 

ziņas vai apliecinājumus; 

8.2.4. piegādātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

8.2.5.  ir pasludināts piegādātāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

piegādātājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma; 

8.2.6. piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

8.2.7. piegādātājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

8.2.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar piegādātāja darbību vai 

bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 

vairāk nekā 25 % apmērā no līguma summas; 

8.2.9. piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja piegādātājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

8.2.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu 

korekcija 100 % apmērā. 

8.2.11. Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos: 

8.2.11.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

8.2.11.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda 

prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu 

instrumenta finansējums, ko pasūtītājs gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību 

segšanai. 

8.2.11.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 

izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav 

pamats līguma atcelšanai no piegādātāja puses. 

8.2.11.4. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma 

adresāts  10 darba dienu laikā neceļ iebildumus. 

8.2.11.5. tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis 

brīdināts par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu 

līgumā 10 darba dienu laikā. 

8.2.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību, kamēr 

tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu. 

IX. CITI NOTEIKUMI 



 17 

9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu 

ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā 

strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas 

vispārējas jurisdikcijas tiesā. 

9.2. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma 

grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu kontaktpersonas, Pušu amatpersonu 

paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta 

adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo 

par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 

izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā 

minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to 

rekvizītiem. 

9.5. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 

9.6. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā, pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

X.PIELIKUMI 

10. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

10.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ (___) lapām; 

10.2. 2.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums ____ (_______) lapām. 

Pircējs Pārdevējs 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  

Adrese: Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles 

novads, LV-5101 

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4531002881 

Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90009620223 

Adrese:  

Reģ. Nr.  

PVN Reģ. Nr. 

 
Banka: Valsts Kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr. LV42TREL215067101200B 

Banka: 

Kods:  

Konts Nr.: 

Direktore 

Ruta Krūkle 

Aizkrauklē, 2018.gada __._____________ 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Aizkrauklē, 2018.gada __._____________ 
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Pielikums Nr.4 

 Iepirkuma Nr. APV 2018/1 

nolikumam 

Tehniskais un finanšu piedāvājums 

 

Tehniskais un finanšu piedāvājums* 

 

Nr.p.k. Prece 
Preces 

apraksts 
Vienību skaits 

Vienības 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Visu vienību 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

      

Kopā bez PVN (EUR)  

PVN 21% (EUR)  

Kopā ar PVN (EUR)  

 

 Pretendenta nosaukums, paraksttiesīgā persona 

 

*preces un to skaits norādīts Iepirkuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.  

 


