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1.2.pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliecinājums 

par videi draudzīga iepakojuma apsaimniekošanu 
(Pretendents apņemas pieņemt no Pasūtītāja Līguma ietvaros piegādāto preču iepakojumu) 

 
 

Iepirkuma  ___   daļā  „_________________________________” (daļas nosaukums) 
 

Pretendents ______________________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 

Vien. reģ. Nr. __________________________________  
 
tās    ____________________________________________________,  (_______________________) 
                 amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds                    personas kods  
 
 
personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka Piegādes līguma  izpildes laikā, Piegādātājs  
nodrošina pārtikas produktu piegādi atkārtoti izmantojamā primārajā iepakojumā _____% apmērā no 
pasūtījuma apjoma un pieņem atpakaļ no Pasūtītāja šī Līguma ietvaros piegādāto produktu iepakojumus 
atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei videi draudzīgā veidā, ievērojot visas Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
 
Piegādātājs nepieprasīs papildus samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu un apsaimniekošanu.  
 
 
 
Pretendenta paraksts    __________________________ 
 
 
Paraksta atšifrējums    ___________________________ 
 
 
Datums                   __________________________ 
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1.3.pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 

Loģistikas plāns 

 

Iepirkuma 

daļu 

Nr. 

Iepirkuma daļas nosaukums 

  

  
Piegādes 

dienas 

  

  
Piegādes laiki 

1. Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde  3x nedēļā No plkst. 7.00 – 8.00 

2.  Bakalejas un garšvielu izstrādājumu piegāde 2x nedēļā No plkst. 7.00 – 12.00 

3. 

 

Lauku platībās audzētu dārzeņu un sakņaugu piegāde 3x nedēļā No plkst. 7.00 – 10.00 

4. Augļu un dārzeņu piegāde 3x nedēļā No plkst. 7.00 – 10.00 

5. Zivju un zivju produkcijas piegāde 1x nedēļā No plkst. 7.00 – 10.00 

6. Piena, sieru un piena produktu piegāde 3x nedēļā No plkst. 7.00 – 9.00 

7. Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde 
katru 

dienu 
No plkst. 7.00 – 8.00 

8. Saldētā produkcija 1x nedēļā No plkst. 7.00 – 12.00 

 

* Precīzs piegāžu grafiks (loģistikas plāns) tiks precizēts pie līguma slēgšanas 
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1.4.pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 
 

 

Pārtikas produktu, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (turpmāk – BL), 

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (turpmāk – NPKS) vai lauksaimniecības 

produktu integrētās audzēšanas (turpmāk – LPIA) prasībām 

Nr. 

p.k. 

Iepirkuma 

daļas un 

preces Nr. 

(skat. 

2.pielikums) 

Produkta, 

kurš atbilst 

NPKS vai 

BL 

prasībām, 

vai 

kultūrauga, 

kurš atbilst 

LPIA 

prasībām, 

nosaukums 

Produkta, kurš 
atbilst NPKS 

vai BL 

prasībā, vai 

kultūrauga, 

kurš atbilst 

LPIA 

prasībām, 

ražotāja 

un/vai 

piegādātāja 

nosaukums 

Produkta, 

kurš atbilst 

NPKS 

prasībām, 

sertifikāta 

numurs 

Produkta, 

kurš atbilst 

BL 

prasībām, 

operatora 

nosaukums 

Kultūrauga, 

kurš atbilst 

LPIA 

prasībām, 

saimniecības 

nosaukums 

un 

audzētāja 

numurs 

Informācija par 

pretendenta sadarbību 

ar ražotāju un/vai 

piegādātāju, norādot: 

sadarbību 

apliecinoša 

dokumenta datumu 

un veidu 

1. 

Paraugs 

3.d. – 3.un 

4..p. 

Burkāni 
KS “Mūsmāju 

dārzeņi” 

Nr.10-80-

14/16 
 z/s “Galiņi” 

Sadarbības līgums 
20.02.2019. Nr.12 

(līguma kopija 

pielikumā …lpp. 

Nr.__) 

2. 

Paraugs 

3.d. - 1.un 

2.p. 

Kartupeļi 

SIA 

“Rāmkalni 

Nordeco” 

Nr.01-

964/16 

z/s 

“Vizbuļi” 
 

Piegādes līgums 

01.11.2019. Nr.5 

(līguma kopija 

pielikumā …lpp. 

Nr.____) 
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1.5.pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 

Apliecinājums 

par videi draudzīgu piegādi 
 

 
Iepirkuma  ___   daļā  „_________________________________” (daļas nosaukums) 

 

Pretendents ______________________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 

Vien. reģ. Nr. __________________________________  

 

tās    ____________________________________________________,  (_______________________) 
                 amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds                    personas kods 

 

 
personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka piegādes līguma  izpildes laikā, piegādājot 

pārtikas produktus, Piegādātājs nodrošina vides piesārņojuma samazināšanu ar izplūdes gāzēm no 

autotransporta un nodrošina ceļa seguma noslodzes samazinājumu. 
Attālums no pretendenta preces iekraušanas vietas līdz piegādes vietai Bērzaines ielai 34, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101, ir _____________km. 

Attālums no pretendenta preces iekraušanas vietas līdz piegādes vietai Briežu ielai 7, Cēsis, Cēsu 

novads, LV-4101, ir _____________km. 
 

 

 
 

Pretendenta paraksts    __________________________ 

 

 
Paraksta atšifrējums    ___________________________ 

 

 
Datums                   __________________________ 
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1.6.pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 
 

 

Apliecinājums 

par Zaļā publiskā iepirkuma nosacījumu ievērošanu 
 

 

Iepirkuma  ___   daļā  „_________________________________” (daļas nosaukums) 

 

Pretendents ______________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums) 

Vien. reģ. Nr. __________________________________  
 

tās    ____________________________________________________,  (_______________________) 

                 amatpersonas vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds                    personas kods 
 

 

personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā tas nav pārkāpis tādu 
pārtikas produktu piegādes līgumu nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar Zaļo publisko iepirkumu. 

 

 

 
 

Pretendenta paraksts    __________________________ 

 
 

Paraksta atšifrējums    ___________________________ 

 

 
Datums                   __________________________ 
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2. pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde 

 Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 
 

PIETEIKUMS 

ATKLĀTAM KONKURSAM 

„Pārtikas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines 

pamatskolai – attīstības centram” 
iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 

 
_____________________ 

               /Datums/ 

 

 

Pretendents 
______________________________________________________________________  

 

/Pretendenta nosaukums/ Reģ.Nr./ 
 

ar piedāvājuma iesniegšanu piesaka dalību atklātā konkursā „Pārtikas produktu piegāde Cēsu novada 

pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai –attīstības centram” (turpmāk – Konkurss) un Pretendenta 
vārdā: 

1) apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa noteikumiem, tajā skaitā ar skaitā iepirkuma līguma 

projektu, piekrīt piedalīties Konkursā un garantē Konkursa nolikumā pasūtītāja izvirzīto prasību 

izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apliecina gatavību 
uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības; 

2) apliecina, ka Pretendents un/vai apakšuzņēmējs, kuru tas paredz piesaistīt iepirkuma līguma 

izpildē vai uz kura spējām tas balstās, nav sniedzis nepatiesu informāciju savas atbilstības 
pretendentu kvalifikācijas prasībām apliecināšanai un ir iesniedzis visu Pasūtītāja pieprasīto 

informāciju; 

3) apliecina, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents 
neliks šķēršļus tās pārbaudei; 

4) atļauj Pasūtītājam Konkursa ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai, 

apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu; 
5) apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un Pretendentam nav 

konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav 

bijusi iesaistīta Konkursa sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto 
daļu; 

6) apliecina, ka Pretendents nav saistīts ar Konkursa dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma 

komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas 

izpratnē; 
7) Pretendenta rekvizītu sadaļā norādītā Elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā 

elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja 

nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu Konkursa ietvaros un Konkursa rezultātā 
noslēgtā Iepirkuma līguma ietvaros, pamatojoties uz Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu. 

 

 

8) piedāvā veikt pārtikas produktu piegādi par kopējo līguma cenu: 

Iepirkuma 

daļas Nr. 

Iepirkuma daļas nosaukums Cena EUR bez PVN iepirkuma daļai (summa ar 

cipariem un vārdiem) 
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1 Atdzesētas gaļas un tās 

izstrādājumu piegāde 

 

2 Bakalejas un garšvielu 

izstrādājumu piegāde 

 

3 Lauku platībās audzētu dārzeņu 

un sakņaugu piegāde 

 

4 Augļu un dārzeņu piegāde  

5 Zivju un zivju produkcijas 

piegāde 

 

6 Piena, sieru un piena produktu 

piegāde 

 

7 Maizes un konditorejas 

izstrādājumu piegāde 
 

8 Saldētā produkcija  

 

Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju) 

1. Pretendenta nosaukums/ Vārds, uzvārds  

2. Vienotās reģistrācijas numurs/ Personas kods  

3. Juridiskā adrese/ Deklarētā dzīvesvieta  

4. Adrese korespondences saņemšanai  

5. Bankas nosaukums  

6. Bankas konta numurs  

7. Kontaktpersonas vārds, uzvārds  

8. Tālruņa Nr.  

9. Faksa Nr.  

10. Mobilā tālruņa Nr.  

11. Elektroniskā pasta adrese  

 

Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam. 

Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam 

(jānorāda atbilstošo) 

 

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

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas 

un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus 

eiro. 

 

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas 
Pretendenta piedāvājuma ______________ lp.  

Pieteikumam pievienots: 

1. ________________ – 1 eks. oriģināls uz ____ lapām, ___ eks. kopijas; 

2. ________________ – 1 eks. oriģināls uz ____ lapām, ___ eks. kopijas; 

3.  …. 

 

Pretendenta pārstāvja  

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: __________________________________________ 

 

Pretendenta pārstāvja paraksts: __________________________________________________ 

 

 

 



8 

 

3. pielikums 

atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde  

Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – 

attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 
 
 

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDES LĪGUMS 

 

 
 

Cēsīs,  

2022.gada _____. ________________. 

 
Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu 

novadā, LV-4101, turpmāk – Iestādes dibinātājs, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 

pašvaldības nolikumu rīkojas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs,  

Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs, Reģ. Nr. 90000031048, 
adrese Bērzaines ielā - 34, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  turpmāk – Pasūtītājs un Maksātājs, kura vārdā 

saskaņā ar nolikumu rīkojas tās direktors Zigmunds Ozols; un 

____________________ „___________________”, Reģ. Nr. ____________________, 
juridiskā adrese _______________________, turpmāk - Pārdevējs, kura vārdā, saskaņā ar ___________ 

rīkojas ___________________, 

Turpmāk – Līdzēji, 

pamatojoties uz atklāta konkursa „_______________________________” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. _______________________) rezultātiem, 

savstarpēji vienojas un noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam pārtikas produktus, turpmāk – 

Prece, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums),  Piegādātāja iesniegto Finanšu 
piedāvājumu (Līguma 4.pielikums) un Pasūtītāja pasūtījumiem, Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci 

un Pasūtītājs apņemas samaksāt par piegādāto Preci saskaņā ar šī Līguma un Konkursa 
noteikumiem. 

1.2. Piegādātājs piegādā Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā norādītās Preces, Pasūtītāja pieteiktajā 

daudzumā, kā arī garantē nekvalitatīvas/neatbilstošas Preces nomaiņu saskaņā ar Līguma 
noteikumiem.     

1.3. Pasūtītājs iegādājas Preces atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, un iegādāto Preču apjoms var 

nesasniegt Līgumā noteikto Preču apjomu, kas ir maksimālais plānotais piegādājamais apjoms.  

1.4. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkt Preces, 
kas nav iekļautas Tehniskajā specifikācijā, bet ir Piegādātāja sortimentā, un kuru iegādes 

nepieciešamību Pasūtītājam nav iespējams prognozēt iepirkuma veikšanas brīdī. Šādu Preču 
apjoms nepārsniegs 10% no kopējās Līguma summas katrā iepirkuma priekšmeta daļā.                           

 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1.  Plānotā Līguma cena par Līguma priekšmetā minēto Preču piegādi bez PVN ir ______________ 

EUR (________________________), PVN ______ % - __________  EUR 

(______________________________), kopā Līguma summa ir _______________ EUR 

(______________________________). 
2.2.  Līguma summa noteikta, ievērojot Finanšu piedāvājumā (Līguma 4.pielikums) noteiktās cenas, 

nepiemērojot Līguma 2.3.punktā noteiktās atlaides. Līguma summa (Preču cenas) ietver Preču 

piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta), preču izkraušanu, 
iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm 

un to piegādi. 
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2.3. Precēm, kurām tirgū ir sezonāla rakstura cenu pazemināšanās, tiek piemērota cenas atlaide. Par 

cenu pazemināšanos tirgū Pasūtītājs rakstiski informē Piegādātāju. Šādu informāciju Pasūtītājs 
balsta uz tirgus izpētes datiem (cenu piedāvājumi no citiem Piegādātājiem, publiski pieejamas 

ziņas, statistikas dati u.tml.). Vienošanās par cenu pazemināšanu tiek slēgta atbilstoši šī Līguma 

11.2.punktam. Ja vienošanos par cenu pazemināšanos netiek akceptēta no  Piegādātāja puses, 
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no attiecīgo preču iegādes uz sezonāla rakstura cenu 

pazemināšanās laiku. 

 Atlaide tiek norādīta preču pavadzīmē. Ja preču pavadzīmē atlaide nav norādīta atbilstoši šim 

līguma noteikumam, Pasūtītājs pavadzīmi neapmaksā, un nodod atpakaļ. Piegādātājs labo kļūdu 

un iesniedz jaunas pavadzīmes. Ja Pasūtītājs ir apmaksājis pavadzīmi, kurā nav bijušas iekļautas 
Līguma šajā punktā noteiktās atlaides, tam ir tiesības rīkoties atbilstoši šī Līguma noteikumiem.  

2.4. Precēm, kurām tirgū (tirdzniecībā) noteikta cenu pazemināšanās, tiek piemērota cenas atlaide. Par 

cenu pazemināšanos tirgū Pasūtītājs rakstiski informē Piegādātāju. Šādu informāciju Pasūtītājs 

balsta uz tirgus izpētes datiem (cenu piedāvājumi no citiem Piegādātājiem, publiski pieejamas 

ziņas, statistikas dati un tml.). Vienošanās par cenu pazemināšanu tiek slēgta atbilstoši šī Līguma 

11.2.punktam. Ja vienošanās par cenu pazemināšanos netiek akceptēta no Pārdevēja puses, 
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no attiecīgo preču iegādes uz sezonāla rakstura cenu 

pazemināšanās laiku.  

 Atlaide tiek norādīta Preču pavadzīmē. Ja Preču pavadzīmē atlaide nav norādīta atbilstoši šī 

Līguma noteikumiem un Pasūtītāja informācijai, Pasūtītājs pavadzīmi neapmaksā, un nodod 

atpakaļ. Pārdevējs labo kļūdu un iesniedz jaunas pavadzīmes. Ja Pasūtītājs ir apmaksājis 
pavadzīmi, kurā nav bijušas iekļautas Līguma šajā punktā noteiktās atlaides, tam ir tiesības 

rīkoties atbilstoši Līguma noteikumiem. 

2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokļa likme, Preču 

cenas un Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN 

likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un 
līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.6. Līgums neuzliek Pasūtītājam pienākumu izmantot visu Līguma kopējo summu. Reālais iepirkuma 

apjoms var nesasniegt Tehniskajā piedāvājumā uzrādītos maksimālos (plānotos) iepirkuma 

apjomus. 

2.7.  Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta atbilstoši šī Līguma 4.pielikumā noteiktajām cenām, 

saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi - rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto 
bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas Preču 

pavadzīmes - rēķina parakstīšanas. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

 
3.1. Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas (parakstīšanas) dienas un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. Līguma darbības izpilde tiek uzsākta no 2022. ……………….. līdz 2023.gada 

……………..  

 

4. PREČU PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Piegādātājs Preci piegādā Līguma izpildes vietā Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads un Briežu 
iela 7, Cēsis, Cēsu novads. 

4.2. Pasūtītājs telefoniski pa tālr.nr. ______________ vai elektroniski _____________ pa e-pastu 

paziņo Piegādātājam par nepieciešamo Preču daudzumu. Piegādātājs Preci piegādā nākamajā 

darba dienā, piegādes laiks norādīts Loģistikas plānā (Līguma 1.3.pielikums).  
4.3. Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs pasūtīt Preci tādā apjomā un daudzumā, kāds 

nepieciešams konkrētai dienai. 

4.4. Piegādātājs nodod Preces kopā ar Preču pavadzīmēm – rēķiniem, Preču izcelsmes sertifikātiem. 
Dokumentos jābūt norādītam Preču uzglabāšanas režīmam.  

4.5. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti 

pārstāvji) ir parakstījuši Preču pavadzīmi – rēķinu. Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir 
jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam un jāizdara atzīme 
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par Preces pieņemšanu uz viena no Preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots 

Piegādātājam. 
4.6. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītajam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem 

noformēti Preču pavadzīmju – rēķinu 3 (trīs) eksemplāri (1 (viens) eksemplārs – Piegādātājam, 2 

(divi) eksemplāri Pasūtītājam), Preču pavadzīmēs – rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas 
euro, PVN likme un kopējā cena ar PVN. 

4.7. Ja tiek atklāta Preces neatbilstība kvalitātei vai cita veida neatbilstība Līguma noteikumiem, 

Pasūtītājs nekavējoties, tajā pašā dienā, nosūta pārstāvi apstākļu noskaidrošanai. 

4.8. Piegādātājam ir pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci 60 minūšu laikā. 
4.9. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo Preču piegādes transportēšanu pie 

Piegādātāja, un apmainīto Preču piegādi Pasūtītājam. 

4.10. Ja Piegādātājs, saņēmis paziņojumu, nespēj novērst Preces trūkumus Pasūtītājam pieņemamā 
termiņā no pretenzijas saņemšanas brīža, tad Pasūtītājs var veikt nepieciešamās darbības uz 

Piegādātāja rēķina un riska. 

4.11. Pušu pilnvarotās personas par šī Līguma izpildi: 

4.11.1. No Pasūtītāja puses – Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra  <vārds un uzvārds, 
tālr.nr., e-pasts>. 

4.12.2. No Piegādātāja puses - <vārds un uzvārds, tālr.nr., e-pasts>. 

 

5. KVALITĀTES NOTEIKUMI 

 

5.1. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas 
regulē šādu Preču piegādi. 

5.2. Piegādātājs apņemas piegādes laikā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības, 

sanitāros un ugunsdrošības noteikumu prasības. Piegādātājs Preču piegādi veic ar Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu transportu un personālu. 
5.3. Preču kvalitātei, iepakojumam un marķējumam jāatbilst ražotāja apstiprinātam kvalitātes 

sertifikātam. 

5.4. Precei jābūt marķētai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
5.5. Piegādātājam jānodrošina, lai uz Preču iepakojuma, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai 

nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes brīdī ir atbilstoša norāde. 

5.6. Piegādātājam, ja tas pats nav bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes 
shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas 

prasībām atbilstošu produktu ražotājs vai audzētājs, attiecībā uz produktiem, kuri atbilst 

minētajām prasībām, ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ražotāju un audzētāju sarakstu, norādot to 

kontaktinformāciju, un ražotāja vai audzētāja apliecinājumu par sadarbību ar attiecīgo 
Piegādātāju pārtikas produktu piegādes Līguma izpildē. 

5.7. Uz Preces iepakojuma marķējumā norāda šādu informāciju: 

5.7.1. Preces nosaukums un tās sastāvdaļas; 
5.7.2. neto masu; 

5.7.3. Preces realizācijas termiņu, kā arī, īpašus Preces uzglabāšanas vai lietošanas noteikumus, 

ja nepieciešams ievērot šādus noteikumus, lai nodrošinātu Preces pareizu lietošanu; 

5.7.4. Eiropas Savienībā reģistrēta ražotāja, iepakotāja, vai importētāja nosaukumu un adresi; 
5.7.5. ziņas par Preces izcelsmes vietu, ja šādas informācijas trūkuma dēļ Pasūtītājam var rasties 

maldinošs priekšstats par Preces izcelsmes vietu, informācijai jābūt valsts valodā. 

5.8. Piegādātājam jānodrošina, ka piegādātā Prece atbilst Ministru kabineta 2012.gada 13.marta 
noteikumiem Nr.172 ‘’Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem’’ 

prasībām. 
5.9. Piegādātājam jāpiegādā tādu Preci, kurai derīguma termiņš no piegādes brīža līdz Preces 

derīguma termiņa beigām ir ne mazāks kā 65% no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa. 

Pārdevējam nav tiesību piegādāt Preces, kuru derīguma termiņš ir neatbilstošs.  

5.10. Derīguma termiņa laikā Pārdevējs ir atbildīgs par Preces kvalitāti, izņemot gadījumu, kad 
kvalitātes trūkums radies tāpēc, ka Pasūtītājs neievēroja Preces uzglabāšanas noteikumus. 

5.11. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku 

līdz tās nodošanai Pasūtītājam. Risks par piegādātās Preces bojāšanos, bojāeju un zaudējumu 
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pāriet Pasūtītājam no pavadzīmes parakstīšanas brīža, izņemot Līguma 5.10.punktā minēto 

gadījumu. 
5.12. Piegādātājs atbild par Preces bojāšanos pirms realizācijas beigu termiņa tās slikto īpašību 

(neatbilstošas kvalitāte) dēļ, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ievērojis Preču uzglabāšanas 

noteikumus. Šādā gadījumā Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā nomaina Preci uz 
kvalitatīvu Preci. 

5.13. Pasūtītājam ir tiesības papildus Piegādātāja norādītai informācijai un iesniegtiem dokumentiem 

veikt piegādāto produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes.  

 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA  

 

6.1. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī par otrai 

Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.2. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām 
sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos ir vainojams.  

6.3. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav apmaksājis Preču pavadzīmē – rēķinā noteikto 

summu, tad Pasūtītājs Piegādātājam maksā līgumsodu 0,2% apmērā no neapmaksātās summas 
par katru nokavēto darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.  

6.4. Par Līguma 4.2.punktā noteiktā termiņa neievērošanu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto stundu, bet kopsummā ne 

vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. Pasūtītājs ir tiesīgs izvērtēt un nepiemērot šajā punktā 
minēto līgumsodu, ja Piegādātāja kavēšanās ir notikusi no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ un 

tas nevarēja to paredzēt.  

6.5. Par Preces piegādi, kas neatbilst Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam un/vai neatbilst Līguma 
5.7.punkta noteikumiem, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 

un 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās 

summas.  
6.6. Par Preces piegādi ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošu transportu vai 

normatīvo aktu prasībām neatbilstošos apstākļos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 

EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu, bet kopsummā ne vairāk kā 

10% no Līguma kopējās summas. 
6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzības pienākuma. Pasūtītājs ir tiesīgs Piegādātāja līgumsodu atskaitīt no Piegādātājam 

paredzētā maksājuma par Preci. 
6.8. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.  

6.9. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Piegādātājam 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš, ja Piegādātājs sistemātiski (vairāk nekā 3 (trīs) reizes) pārkāpj Līgumā noteiktās 

saistības. 
6.10. Ja objektīvu apstākļu dēļ Piegādātājs nespēj piegādāt Preci par Finanšu piedāvājumā (Līguma 

4.pielikums) minēto cenu to paaugstināšanās dēļ, par cenu paaugstināšanu Piegādātājs rakstveidā 

informē Pasūtītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

 

7. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

7.1. Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties un parakstot attiecīgo vienošanos. Grozot 
Līgumu, Puses ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt nolīgto Preču apjomu (iepirkumā paredzēto apjomu) katras daļas 

ietvaros līdz 10% no sākotnēji nolīgtā Preču apjoma. Apjomu palielināšanās gadījumā tiks 
izmantoti piedāvājumā norādītie izcenojumi. Nolīgtā līgumcena tiks koriģēta proporcionāli 

apjomu izmaiņām. Šādos gadījumos Pasūtītājam būs jāinformē Piegādātājs rakstveidā vismaz 20 

dienas iepriekš. 

7.3. Piegādātājs ir tiesīgs vienreizēji palielināt nolīgto (sākotnēji piedāvāto) Preču vienību cenu līdz 
10% procentiem Līguma darbības laikā. Šāda cenu paaugstināšana ir iespējama gadījumā, ja 

nepieciešamība pēc cenu paaugstināšanas izrietēs no normatīvo aktu prasībām vai valsts nodokļu 
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politikas izmaiņu gadījumā, vai no  Piegādātāja neatkarīgu ārkārtas iemeslu gadījumā. Nolīgtā 

līgumcena tiek koriģēta proporcionāli kopēju vienību cenu izmaiņām (visam apjomam vai tā 
daļai). Palielinot cenu saskaņā ar šī punkta noteikumiem, Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam 

rakstveida iesniegumu, kurā jānorāda izvērsts pamatojums cenu palielināšanai un jāpievieno 

nepieciešamie dokumenti, kas apliecinātu iesniegumā minēto. Pasūtītājam būs tiesības pieprasīt 
papildus dokumentāciju un informāciju no Piegādātāja, lai pārliecinātos par cenu palielināšanas 

objektivitāti. Šāda cenu palielināšana būs iespējama tikai pēc Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. 

7.4. Jebkuri Līguma satura grozījumi, papildus vienošanās un pielikumi kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstveidā un tos saskaņā ar 
Līgumu ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji. 

 

8. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm rakstveidā 
vienojoties. 

8.2.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Pārdevējam vismaz 

1 (vienu) mēnesi iepriekš, neizmaksājot Piegādātājam ar Līguma izbeigšanu radušos zaudējumus, 
ja: 

8.2.1. Piegādātājs neievēro Līgumā noteiktos Preces piegādes un/vai nomaiņas termiņus un 

Piegādātāja nokavējums sasniedzis 2 (divas) darba dienas vai Piegādātāja nokavējums 
konstatēts vismaz 2 (divas) reizes neatkarīgi no kavēto dienu skaita; 

8.2.2. tiek konstatēts, ka piegādātā Prece ir nekvalitatīva vai tiek konstatēti Preces slēptie defekti 

un šādi gadījumi konstatēti vismaz 2 (divas) reizes; 

8.2.3. Piegādātājs nevar nodrošināt Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā noteikto Preču piegādi 
saskaņā ar Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā norādītājām cenām visā Līguma spēkā 

esamības laikā; 

8.2.4. Piegādātāja līgumsods ir sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1.punktā 
minētās līgumcenas; 

8.2.5. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Piegādātājs nevar nodrošināt Līguma saistību 

izpildi; 
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, ja tiek konstatēts, ka: 

8.3.1.  Prece neatbilst  Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr. 172 "Noteikumi 

par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālos aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" prasībām; 
8.3.2.  Piegādātā Prece neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ja piegādātā 

Prece un/vai pats piegādes process var radīt draudus Pasūtītājam (izglītojamo drošībai 

un/vai veselībai). 
8.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav 

veicis noteiktos maksājumus un maksājuma kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba dienas. 

8.5. Ja viena no Pusēm nepienācīgi pilda vai nepilda šī Līguma saistības, otra Puse ir tiesīga vienpusēji 

izbeigt Līgumu arī citos, Līgumā neminētos gadījumos, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par to 
rakstiski brīdinot otru Pusi. Šādā gadījumā Pasūtītājs nesedz Piegādātājam nekāda veida 

zaudējumus, kas tam radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 

 

 

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

9.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja 

minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otram Līdzējam ir 

paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā un ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas 
iestādes apstiprināta informācija par nepārvaramas varas iestāšanos un izraisītajām sekām.  

9.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku Līguma 

saistību pilnīgu izpildi un arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne 
paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 
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9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet 

Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 
izpildes termiņiem, šī līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

 

10.1. Līdzēji garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

10.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta visiem Līdzējiem. 

Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

10.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

10.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, 

strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

10.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā 

nekavējoties paziņo par citiem Līdzējiem. 

10.7. Šis Līgums sastādīts trijos vienādos eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam. Visiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

3. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Dibinātājs 

 
Cēsu novada pašvaldība 

 

Raunas iela 4, Cēsis,  

Cēsu novads, LV-4101 

PVN Reģ. Nr. LV 90000031048 

banka: A/s SEB banka 

bankas kods...........................  

Konta Nr. ................................... 

 

 

 

z.v._____________________ 

Domes priekšsēdētājs   

J. Rozenbergs 

Pasūtītājs, maksātājs 

 
Cēsu novada pašvaldības Cēsu 

Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 

Bērzaines iela 34, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 

PVN Reģ.Nr. LV ........................... 

Banka: A/s SEB banka 

bankas kods: ................................  

Konta Nr. .................................... 

 

 

 

 

z.v. ______________________  

Skolas direktors Z.Ozols 

Pārdevējs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
z.v. ____________________ 

/___________________/ 
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4.pielikums 

atklāta konkursa „Cēsu novada pašvaldības  

Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. CBPAC/2021/6 
 

 
 

 

Finanšu piedāvājums (kopsavilkums) 

 

 
 

 

 

 
Iepirkuma 

daļa 

 

 
Daļas nosaukums 

 

 

Kopējā cena uz  
gadu EUR bez 

PVN 

Kopējā cena uz  

gadu EUR ar 
PVN 

1. Atdzesētas gaļas un tās izstrādājumu piegāde   

2. Bakalejas un garšvielu izstrādājumu piegāde   

3. Lauku platībās audzētu dārzeņu un sakņaugu 

piegāde 

  

4. Augļu un dārzeņu piegāde   

5. Zivju un zivju produkcijas piegāde   

6. Piena, sieru un piena produktu piegāde   

7. Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde   

8. Saldētā produkcija   

 

 
Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas 

ar to netieši saistītās izmaksas (transporta pakalpojumi u.c.). 

 

 
Pretendenta paraksts    __________________________ 

 
 

Paraksta atšifrējums    ___________________________ 

 
 

Datums                   __________________________ 


	3. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

