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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Izsolītājs – SIA “Getliņi EKO”, vienotais reģistrācijas numurs komercreģistrā 40003367816.  

Adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121; 

konts LV02HABA0551045898344, 

AS „Swedbank” 

kods: HABALV22 

Tālrunis: +371 67317800. 

1.2. Izsoles priekšmets – tiesības uz SIA „Getliņi EKO” gurķu (turpmāk tekstā – Prece) ražas 
iegādi.  

1.2.1. Plānotais gurķu ražas apjoms un laiks (no 12.07.2021. līdz 18.07.2021.):  

- Gurķis fasēts – 35 000 gab 

1.2.2. Preces ražas nodošanas biežums klientam – 5 reizes nedēļā (pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena, piektdiena). 

1.3. Izsoles priekšmeta atrašanās vieta – SIA „Getliņi EKO”, Ropažu novads Stopiņu pagasts, 
Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121. 

1.4. Izsoles uzvarētāja noteikšanas kritērijs – augstākā gurķu iepirkuma cena. 

1.5. Izsolītāja kontaktpersona: Sanda Vaiskoviča, SIA „Getliņi EKO” juriste, tālrunis: +371 
26422764, e-pasts: sanda.vaiskovica@getlini.lv.  

1.6. Izsoles noteikumu saņemšana – Izsoles noteikumus jebkura persona var saņemt SIA „Getliņi 
EKO” mājas lapā – www.getlini.lv, sadaļā – Iepirkumi/izsoles. 

2. Izsoles noteikumi 

2.1. Izsoles piedāvājumu iesniegšanas kārtība – aizpildīts un parakstīts cenu piedāvājums 
(noteikumu 1.pielikums) par gurķu iegādi Pretendentiem jāiesniedz nosūtot piedāvājumu 
elektroniski uz e-pasta adresi: info@getlini.lv, līdz 2021.gada 12.jūlija plkst.10.00. 

2.2. Līguma slēgšanas tiesības 1 (vienas) nedēļas periodam iegūs izsoles dalībnieks, kurš būs 
nosolījis augstāko gurķu iepirkuma cenu. Izsoles uzvarētājs iegūst līguma slēgšanas tiesības 
uz visām nolikuma 1.2.1.punktā minētajām daļām un prognozētajiem apjomiem.  

2.3. Izsoles nodrošinājums – nav paredzēts. 

2.4. Izsole uzskatāma par notikušu, ja izsolē iesniegts vismaz 1 (viens) pieteikums. Prece tiek 
pārdota vienīgajam izsoles dalībniekam.  

3. Darbības pēc izsoles 

3.1. Pēc izsoles akta parakstīšanas Izsoles uzvarētāja pienākums ir nākamajā darba dienā 
parakstīt pirkuma - pārdevuma līgumu (pielikums Nr.1).  

3.2. Izsolītājs patur tiesības jebkurā mirklī pārtraukt darbības, kas vērstas uz izsoles mantas 
izsolīšanu, pirms izsoles to atceļot, vai pēc izsoles atzīstot to par nenotikušu, ja Izsolītājam 
radusies nepieciešamība pašam lietot izsolāmo mantu.  

 
Pielikumā:  
1.Pielikums - Pieteikums par dalību izsolē 
2.Pielikums – Pirkuma/Pārdevuma līguma projekts; 

mailto:sanda.vaiskovica@getlini.lv
mailto:info@getlini.lv
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Pielikums Nr.1 
Rakstiskās izsoles noteikumiem 

 _________________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums) 

_________________________________________ 
 (juridiskās personas Reģ. numurs) 

_________________________________________ 
 (adrese) 

_________________________________________ 
(bankas rekvizīti) 

_________________________________________ 
(tālrunis, e-pasts) 

 
PIEDĀVĀJUMS 

par SIA „Getliņi EKO” izaudzēto gurķu pārdošanu 
 

Gurķu iegādes cenu piedāvājums 

Nr.p.k
. 

Prece 

Prognozētais 
preces apjoms 3 

nedēļām  
(kg ) 

Piedāvātā cena 
par preces 1 gab 
(EUR bez PVN) 

Kopējā 
piedāvātā cena 
par visu apjomu 
(EUR bez PVN) 

1. 
Gurķis garais  

(fasēts līdz 250g.) 
35 000 gab  

 

Kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN) 
 

 
 

Klienta nosaukums  

Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats 

 

Paraksts   

Datums, laiks  
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Pielikums Nr.2 
Rakstiskās izsoles noteikumiem 

 
PIRKUMA - PĀRDEVUMA  LĪGUMA PROJEKTS 

(par SIA „Getliņi EKO” izaudzēto gurķu pārdošanu)” 
 
Stopiņu pagasts, 2021.gada _.jūlijā 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās 
valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts PĀRDEVĒJS, no 
vienas puses, un 

<Izsoles uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās 
personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts PIRCĒJS, no otras 
puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai līdzēju, noslēdz līgumu par SIA „Getliņi 
EKO” izaudzēto gurķu pirkšanu: 

1.  LĪGUMA  PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk tiesības uz SIA „Getliņi EKO” izaudzēto gurķu 
(turpmāk tekstā – PRECE) ražas iegādi, ievērojot Finanšu piedāvājumu (Līguma 
1.pielikums). 

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas no 2021.gada __.jūlija līdz 
2021.gada 18.jūlijam. 

1.3. Preces ražas nodošanas biežums klientam –5 reizes nedēļā (pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena, piektdiena). 

2. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA 

2.1. PRECES cena tiek noteikta saskaņā ar 2021.gada __.___________ Izsoles rezultātiem 
noteikto pārdošanas maksu - ___ EUR/gabalā (_____________) neskaitot PVN. 

2.2. Nestandarta ražas PRECES cena (50 % no standarta cenas) tiek noteikta saskaņā ar 
2021.gada __.___________ Izsoles rezultātiem noteikto pārdošanas maksu, neskaitot PVN. 
PIRCĒJAM nav pienākums iepirkt Nestandarta ražas PRECI. 

2.3. PIRCĒJS apņemas Līguma 2.1.punktā noteikto samaksu veikt 14 (četrpadsmit) dienu laikā 
pēc kārtējās PRECES pavadzīmes parakstīšanas. 

2.4. Visus maksājumus kas saistīti ar PRECES transportēšanu pēc tās nodošanas PĀRDEVĒJA 
teritorijā sedz PIRCĒJS. 

2.5. Par jebkuru ar šo Līgumu noteikto maksājumu samaksas termiņa neievērošanu PIRCĒJS 
maksā PĀRDEVĒJAM nokavējuma procentus 0.5 % (puse procenta) apmērā no kopējās 
maksājumu summas par katru nokavējuma dienu. 

2.6. Visi šajā līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad maksājuma 
summa ir pilnā apjomā nonākusi PĀRDEVĒJA norādītajā bankas kontā. 

3. PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA PIENĀKUMI  UN  TIESĪBAS 

3.1. PIRCĒJS apņemas pildīt ar šo līgumu tam uzliktos pienākumus. 

3.2. LĪDZĒJI ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī 
vienam LĪDZĒJAM ir pienākums atlīdzināt otram LĪDZĒJAM radītos zaudējumus, kas 
radušies darbības vai bezdarbības rezultātā. 

3.3. PĀRDEVĒJS patur tiesības nenodot PIRCĒJAM noteikto PRECES apjomu ja izaudzētā 
PRECE ir bojāta vai pastāv iespējamība par tās neatbilstību LR un ES direktīvās noteiktiem 
standartiem. Papildus šādā gadījumā, PĀRDEVĒJS neatlīdzina PIRCĒJA iespējamos 
zaudējumus. 
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3.4. PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM tikai to PRECES daļu, kas nav nepieciešama paša 
PĀRDEVĒJA  veikalam. 

3.5. Gurķi PIRCĒJAM tiek nodoti PĀRDEVĒJA piederošajās HDPE materiāla pārtikas produktu 
transportēšanas plastmasas kastēs uz PIRCĒJA piegādātām dezinficētām paletēm. 
PIRCĒJAM ir pienākums atgriezt PĀRDEVĒJA izsniegtās transportēšanas kastes, pretējā 
gadījumā PIRCĒJAM tiks piestādīts rēķins 6.00 EUR (neskaitot PVN) par katru neatgriezto 
transportēšanas kasti. Transportēšanas kastu atgriešanas ciklam jābūt ne garākam kā 21 
(divdesmit viena) diena.  

4. CITI  BLAKUS  NOTEIKUMI 

4.1. Visi apstākļi, kas var kalpot kā LĪDZĒJU atbildības pamats, ir pierādāmi ar rakstveida 
pierādījumu (norēķinu dokumenti, akti, protokoli, utt.) palīdzību, ja lietas izskatīšana nav 
nonākusi tiesvedības procesā. 

4.2. Šis līgums neparedz blakus līgumus, atpakaļpārdevumu vai atpakaļpirkumu. 

4.3. Visi paziņojumi, lūgumi, iesniegumi un citi dokumenti uzskatāmi par  iesniegtiem, ja tie 
nosūtīti kādam no LĪDZĒJIEM ierakstītās vēstulēs vai izsniegti pret parakstu. 

4.4. Līguma grozījumi, papildinājumi ir iespējami pēc LĪDZĒJU rakstiskas vienošanās, kā arī 
citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos paredzētos gadījumos. 

4.5. Attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

4.6. Visā pārējā, kas nav atrunāts līgumā, LĪDZĒJI vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīviem aktiem. Tulkojot līguma noteikumus, normatīvo aktu kontekstā, prioritāri ir 
līguma noteikumi. 

4.7. Šis līgums kopā ar pielikumu, kā arī visas līguma izmaiņas, kuras būs neatņemama līguma 
sastāvdaļa, ietver visas LĪDZĒJU vienošanās par līguma priekšmetu un aizstāj visas 
iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tiem. 

4.8. Šis līgums ir sastādīts uz __ (_____) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 
pa vienam glabājas pie katra no LĪDZĒJIEM. 

5. LĪDZĒJU  REKVIZĪTI  UN  PARAKSTI 
 

PĀRDEVĒJS: PIRCĒJS: 
<Pārdevēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

<Pircēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

  


