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1. Vispārīgā informācija 
 

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir AND  2013/8/EKPI 

1.2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304 

Reģistrācijas numurs: 9000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersonas Ingūna Barkeviča, tel./fakss  65324573 

 

1.3. Iepirkuma metode: Publisko iepirkuma likuma” 8.
1
 panta kārtībā. 

1.4. Līguma izpildes vieta: Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads. 

1.5. Līguma izpildes laiks: 2 mēnēši no līguma noslēgšanas brīža.  

1.6. Iepirkums tiek rīkots projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas 

pierobežas reģionā” („Promotion of a healthy lifestyle in border regions of Latvia and 

Belarus”), LLB-2-255, ietvaros. 

    Projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas 

un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 

    Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību 

programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais 

Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu 

reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un 

sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.  

    Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas 

apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus 

Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu 

ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu. 

 

1.7. Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība: 

      1.7.1. Ar Iepirkuma „ Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas –  

      Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255  

     „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND 2013/8/EKPI, Nolikumu var  

 iepazīties Aglonas novada pašvaldības mājaslapā: www.aglona.lv,  sadaļā „Publiskie 

iepirkumi”. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Nolikumu, to dara rakstiski ar pasta 

vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Iepirkumam „Aprīkojuma iegāde 

Aglonas novada slēpošanas trasēm Latvijas–Lietuvas– Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, 

identifikācijas numurs AND 2013/8/EKPI, uz adresi Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 

novads, LV-5304, fakss 65324573. 
     1.7.2. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par 

Iepirkumu, tiks publicēta Aglonas novada pašvaldības mājaslapā: www.aglona.lv  

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

    1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 14. maija plkst. 12.00,  

       Aglonas novada domē, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV–5304, 2.stāvā, 

kancelejā,  iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā 

termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

mailto:padome@aglona.lv
http://www.enpi-cbc.eu/
http://www.aglona.lv/
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1.8.2. Saņemot piedāvājumu, tas tiek reģistrēts pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā.  

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt savu 

piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.  

1.8.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav 

noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.  

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

       1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar 

noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa 

pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā. 

 

1.10.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

1.10.1.      Iepirkuma priekšmeta apraksts 

1.10.1.1. Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. 

LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju/darba uzdevumu, 

kas noteikta Nolikuma pielikumā Nr. 2.1 un 2.2. 

1.10.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās: 

1.daļa – Nūjošanai un slēpošanai nepieciešamo komplektu iegāde 

             CPV kods 3741000-2 

2. daļa –Sniega motocikla un palīgierīču iegāde slēpošanas trašu izveidei  

            CPV kods 37400000-2 

1.10.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām daļām.  

1.10.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.10.4. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija/darba uzdevums atrodama Nolikuma 

pielikumā Nr. 2.1 un 2.2. 

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 

2.1. Piedāvājums iesniedzams Aglonas novada domē – Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas 

novads, LV 5304 līdz 2013. gada 14.maija plkst. 12.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, 

uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas trasēm 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta Nr. LLB-2-

255 „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND 2013/8/EKPI.  Neatvērt līdz 

2013. gada 14.maija plkst. 12.00”. 

2.2. Piedāvājumu jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros- 1 oriģināls (ar uzrakstu „Oriģināls”) un 1 

kopija ar uzrakstu („Kopija”). Neskaidrību gadījumā priekšroka dodama oriģinālam. Visi 

piedāvājumi jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē 

2.3. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz 

personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv 

attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu 

saistītos dokumentus. 

2.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta 

apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt 
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pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas 

nosaukums un datums, zīmoga nospiedums. 

2.5. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.  

2.6. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši 

Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.  

2.7.  Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr. 

916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

2.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju 

var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 

valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK Noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies 

dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kartībā. 

2.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus 

nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam 

satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs 

nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu 

parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz 

piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.  

2.10. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.  

2.11. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un 

iesniedz atbilstoši 3.3.-3.11. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas 

un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma 

atsaukums″. 

2.12. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu 

piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību: 

       2.12.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums iepirkumam „Aprīkojuma iegāde Aglonas         

novada slēpošanas trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības          

programmas, projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs 

AND 2013/8/EKPI un Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, tālrunis, 

fakss. 

2.12.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju. 

2.12.3. Pieteikums atbilstoši Instrukcijas pielikumiem (1. un 2. pielikums). 

2.12.4. Pretendenta atlases dokumenti. 

2.12.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums. 

2.12.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums. 

 

3. Prasības piedāvājumam un tā iesniedzējam 

3.1.      Obligātie nosacījumi dalībai iepirkumā 

3.1.1. Par Pretendentu var būt jebkura fiziska, juridiska persona vai juridisko personu grupa, 

kura ir reģistrēta, licencēta vai sertificēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

3.1.2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta 5.daļā minētie 

nosacījumi. 

3.2.      Pretendenta iespējas veikt profesionālo darbību  

3.2.1. Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze sporta preču un/vai inventāra piegādes 

jomā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=10127
http://www.likumi.lv/doc.php?id=10127
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3.2.2. Pretendents var nodrošināt prasības attiecībā uz preču kvalitāti. 

3.2.3. Pretendents nodrošina ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu garantijas 

periodu piegādātajām precēm. 

3.2.4. 3.1.1. - 3.2.3. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai 

personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta 

apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

 

3.2.       Pretendenta saimnieciskā un finansiālā situācija 

3.2.1. Pretendents ir finansiāli un organizatoriski spējīgs uzsākt un realizēt iepirkumam 

iesniegto piedāvājumu norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā. 

3.2.2. Pretendenta apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados preču piegādes jomā katrā gadā 

vismaz 1,5 (pusotru) reizi pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, 

uzņēmuma neto apgrozījums iepriekšminētajā jomā par katru  

 

3.3.      Tehniskais un finanšu piedāvājums 

3.3.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Pielikuma Nr. 2.1 un 2.2 (darba 

uzdevums) un Pielikuma Nr. 3 ietvertajai Finanšu piedāvājuma formai. 

3.3.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, norādot cenu ar PVN un bez PVN. Cenā jāietver 

visi nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi, kas saskaņā ar LR normatīvajiem 

aktiem jāmaksā līguma izpildītājam. 

3.3.3. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas 

personas parakstītam. 

 

3.4.      Pretendentu atlases dokumenti 

3.4.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši Nolikuma 

paraugam (Pielikums Nr. 1). Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, 

pieteikumam dalībai iepirkumā jāpievieno pilnvara. 

3.4.2.  Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas PIL 8.
1
 panta 5.daļā minētie nosacījumi. 

3.4.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas 

reģistrācijas apliecības vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, gadījumā ja pretendents juridiska persona. 

3.4.4. Izziņa par pretendenta apgrozījumu iepriekšējos 3 (trīs) (par pēdējiem trīs gadiem tiek 

uzskatīti 2010., 2011. un 2012. gads) gados, kas katrā gadā vismaz 1,5 (pusotru) reizi 

pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

3.4.5. Pretendenta saraksts ar vismaz trim pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajiem apjoma ziņā 

līdzīgiem sporta preču piegādes darbiem. 

3.4.6. Apliecinājums par piedāvāto preču garantijas termiņu (gados). Piedāvātajām precēm 

garantijas termiņam ir jābūt ne īsākam par 2 (diviem) gadiem. 

3.4.7. Pretendents ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu 

par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina 

pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā, ja projektā paredzētās preces, 

iekārtas vai materiāli tiek aizstāti ar analogiem izstrādājumiem. 

3.4.8. Pretendentam, kas iesniedz savu piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2.daļu 

piedāvājumam jāpievieno: 



 6 

          3.4.8.1.  sniega motocikla ražotāja apliecinājums, ka pretendents ir autorizēts tirgot sniega 

motociklus. 

         3.4.8.2. Piedāvātā sniega motocikla krāsaini fotoattēli; 

         3.4.8.3. Pretendentam apliecinājums par to, ka piedāvātajam sniega motociklam ir spēkā 

visas ražotāja garantijas, kas ir spēkā Latvijas Republikā. 

3.4.9. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tai skaitā visiem personu 

grupas dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas dienas, jāiesniedz Pasūtītājam izziņa ko ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu 

administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, 

kur pretendents reģistrēts, kura apliecina, ka pretendenta nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā un/vai valstī, kurā tas reģistrēts, 

kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus. 

Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases 

prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 

 

4. Vērtēšana – Pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle 

 

4.1.     Vērtēšana 

4.1.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām un Darba uzdevumam/specifikācijai. 

4.1.3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

4.1.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši iepriekš noteiktajām 

prasībām – Nolikuma 3. punkts), Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu  vērtēšanu) – iepirkuma komisija veic 

slēgtā sēdē. 

4.1.5. Piedāvājumu vērtēšana tiek veikta vairākos posmos, iepirkumu komisijai katrā nākamajā 

posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas iepriekšējā posmā netika noraidīti: 

- Piedāvājuma noformējuma pārbaude – tiek pārbaudīts, vai piedāvājums sagatavots un 

noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām; 

- Pretendentu atlase – Ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, tiek 

novērtēta Pretendenta atbilstība Nolikuma 3. punktā norādītajām prasībām; 

- Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – tiek novērtēta Tehniskā un 

finanšu piedāvājuma atbilstība Nolikuma pielikuma 2.1, 2.2 un 3. punktam.  

- Piedāvājuma izvēle – tiek izvērtēts, vai Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā nav 

aritmētiskās kļūdas, un veikta to labošana (Nolikuma 4.2. punkts „Aritmētiskās kļūdas 

labošana”); tiek pārbaudīts, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (Nolikuma 4.3. punkts 

„Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”). 

4.1.6. Gadījumā, ja piedāvājumu izvērtēšanas laikā tiek konstatēts, ka piedāvājums ietver 

nepatiesu informāciju vai pieprasītā informācija nav sniegta vispār, piedāvājums neatbilst 

kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai, pretendents savu piedāvājumu atsauc, 

nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai vai piedāvājums tiek atzīts 

par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija šī piedāvājuma izskatīšanu pārtrauc un tā 

iesniedzēju izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.  

4.2.      Aritmētiskās kļūdas labošana 

4.2.6. Piedāvājumu izvēles posma ietvaros iepirkuma komisija pārbauda aritmētisko kļūdu 

klātbūtni. 



 7 

4.2.7. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkuma komisija šo kļūdu izlabo. 

4.2.8. Par konstatēto kļūdu, kā arī tās labojumu iepirkuma komisija paziņo attiecīgā 

piedāvājuma iesniedzējam. 

4.2.9. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā tiek ņemti vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā 

veiktie labojumi. 

4.3.      Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 

4.3.6. Ja piedāvājuma izvēles posmā tiek konstatēts, ka konkrēts piedāvājums varētu būt 

nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā 

pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. 

4.3.7. Ja pēc detalizētu paskaidrojumu pieprasījuma saņemšanas Pretendents nevar pierādīt, ka 

tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, 

iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tā izskatīšanu neturpina.  

5. Lēmums 

 

5.1.     Lēmuma pieņemšana 

5.1.1. Iepirkuma komisija pēc piedāvājumu vērtēšanas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar 

konkursa uzvarētāju.  

5.1.2. Lēmums tiek pieņemts vienprātīgi, balstoties uz piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem.  

5.2.     Lēmuma publiskošana 

5.2.1. Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē visus 

Pretendentus par pieņemto lēmumu. 

5.2.2. Pretendentu informēšana tiek veikta rakstveidā, iepirkuma komisijai nosūtot ziņu ar 

attiecīgo informāciju pa faksu vai elektroniski. 

5.3.      Iepirkuma līguma slēgšana 

5.3.1. Ja iepirkumā uzvarējušais piedāvājuma iesniedzējs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas 

iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma 

prasībām un Darba uzdevumam/specifikācijai. Ja arī šis Pretendents atsakās no līguma 

slēgšanas, tiek pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

 

6.1.      Komisijas tiesības 

6.1.1. Iepirkuma komisijai vērtēšanā ir tiesības pieaicināt ekspertus. 

6.1.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai sniedz 

skaidrojumus par informāciju attiecībā uz savu piedāvājumu (nemainot tajā ietverto 

informāciju pēc būtības). 

6.1.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt Pretendenta sniegto informāciju. 

6.1.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības iepirkumu izbeigt vai pārtraukt saskaņā ar likumu, 

nenoslēdzot iepirkuma līgumu. 

6.2.      Komisijas pienākumi 
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6.2.1. Iepirkuma komisijas pienākums ir saskaņā ar Nolikuma prasībām izvērtēt iesniegtos 

piedāvājumus un pieņemt lēmumu par Pretendentu, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. 

6.2.2. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma 

rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.   

 

7. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

7.1.     Pretendenta tiesības 

7.1.1. Pretendentam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu no Pasūtītāja par piedāvājuma 

saņemšanu. 

7.1.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. 

7.1.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par pārkāpumiem iepirkuma procedūrā 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

 

7.2.      Pretendenta pienākumi 

7.2.1. Pretendentam ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. 

7.2.2. Pretendentam ir pienākums pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai par izmaiņām 

Nolikumā. 

7.2.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un laikus sniegt papildu informāciju vai 

paskaidrojumus par piedāvājumu, ja saņemts pieprasījums no Pasūtītāja vai iepirkuma 

komisijas. 

 

8. Iepirkuma līgums 

 

8.1.      Līguma slēgšana 

8.1.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts līgums saskaņā ar Nolikuma (Pielikums Nr. 4) 

pievienoto līguma projektu. 

 

9. Pielikumi 

 

Pielikums Nr. 1 – Pieteikuma forma 

Pielikums Nr. 2.1 un 2.2 – Darba uzdevums 

Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājuma forma 

Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts 

 

Šajā Nolikuma sadaļā uzskaitītie pielikumi ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums Nr. 1 

 

 AND 2013/8/EKPI 

 

PIETEIKUMA FORMA 

 

Komersants__________________________________________________________________ 

      (nosaukums) 

Reģistrācijas Nr._______________________________ 

Juridiskā adrese______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nodokļu maksātāja (PVN), reģistrācijas Nr. _______________________________________ 

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________ 

tā ________________________________________________________________________ 

          direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds 

 

 

Iepirkuma daļas nosaukums ____________________________________________ 

 

Piedāvājuma 

cena bez PVN         ____________________________________________ 

                                              
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

PVN                         ___________________________________________ 

                                                   
(PVN 21% vārdos un skaitļos) 

Cena ar PVN            ___________________________________________ 
                                                              (piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos) 

 

Personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

o piesakās piedalīties iepirkumā „Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas 

trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, 

projekta Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros”, identifikācijas numurs AND 

2013/8/EKPI. 
o piekrīt visiem nolikuma noteikumiem; 

o apņemas ievērot nolikuma prasības; 

o apņemas pildīt visus nolikumā un līguma projektā izklāstītos pamatnosacījumus 

pasūtījuma piešķiršanas gadījumā; 

o apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

o visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem darbiem ir patiesas. 

 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma ietvaros un 

neesmu interešu konflikta situācijā. 

__________________________ ____________________ ___________________ 

 (amats)    (paraksts)  Z.V. (paraksta atšifrējums) 

 

Komersanta adrese, 

tālr.__________________________________________________________________________  

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _______________________________________ 
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Pielikums Nr. 2.1 

AND 2013/8/EKPI  

 

DARBA UZDEVUMS 

 

Nr.p.k. Preces nosaukums Prasību minimālais līmenis Daudzums 

Gab. 

1 vienības 

izmaksas 

bez PVN 

1. Slēpes 

 

 

 

Paredzētas distanču slēpošanas treniņiem un 

sacensībām: klasiskās, universālās un slidsolim 

domātās slēpes.  

Bērniem – piemērotas apvidus (distanču) 

slēpošanai, stabila Air Channel konstrukcija, 

perfekti noregulējamas, atbilstoši bērna svaram 

un izturīgas pret nodilumu. Crown tehnoloģija. 

Slēpes konstrukcija (sastāvs):  

 air (stikla šķiedras koka serdē integrēti 

gaisa kanāli); 

 pamatne: vaskojama; 

 virspuse: bez metāla elementiem. 

Svars: No 650g līdz 980g. 

Slēpes konstrukcija: Activ/Cap un pagarināta 

augšmala; 

Slīdošā virsma: LDC, WC Pro slīdvirsma vai 

ekvivalenti 

55  

1.1 Slēpes     

  140 cm 5  

  160 cm 5  

  170 cm 10  

  180 cm 5  

  185 cm 30  

2. Slēpju stiprinājumi Viens, vienkāršs, visiem izmēriem pielāgots 

slēdzis atvēršanai un aizvēršanai. 

Stiprinājuma veids pie slēpēm: NNN profila 

sistēma; zābaki pie lamatiņas piestiprināmas 

manuāli. 

Svars līdz 0,36 kg 

55  

3. Slēpju nūjas 

 

Materiāls: viegls un stabils alumīnija stiebrs. 

Nūjas rokturis: spēcīgs TPR rokturis, īpaši plata 

cilpa ar pinumu un cietu metāla uzgali. 

Garums: 130 – 160cm. 

Svars: līdz 0,31 kg 

55  

3.1 Slēpju nūjas  130 cm 2  

135 cm 2  

140 cm 14  

150 cm 20  

155 cm 8  

160 cm 9  

4. Slēpju zābaki 

 

Kājas novietojums ar optimālu balstu potītei, 

neoprēna materiāls, kas nodrošina sausu zābaka 

aizdari un siltumu kājai, ļoti viegli ievelkams 

55  
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kājā. 

Materiāls: plastmasa, mākslīgā āda, ūdens 

necaurlaidīgs materiāls. 

Izmēri: 35 – 47 cm 

Viegli, zema profila slēpošanas zābaki ar mīkstu, 

mitruma izturīgu oderi un ūdensnecaurlaidīgu 

virspusi; zābaka iekšpusē Thermo Fit 

polsterējums vai ekvivalents, ķīļveida mēlīte, 

pull-on cilpa, zābaka aizdare ar rāvējslēdzēju, 

sintētiska materiāla augšdaļa, NNN sistēmas 

zole. 

4.1 Slēpju zābaki  35 1  

  37 2  

  38 4  

  39 5  

  40 6  

  41 6  

  42 7  

  43 8  

  44 8  

  45 5  

  46 3  

5.  Slēpju kopšanas 

līdzekļi 

Sintētiskā materiāla korķis (paredzēts cieto un 

klīstersmeru izlīdzināšanai un uzklāšanai)  

 

Universālie vaski (grip basic universal minus,  

TOKO backshop blockwax – cold – vai analogs) 

dažādām temperatūrām 

 

Metāla skrāpji, paredzēti liekā vaska noņemšanai 

no slēpēm 

10 

 

 

55 

komplekti 

 

 

10 

 

6. Nūjošanas nūjas  Izmērs: 105-135 

garums: 105-135 cm 

Materiāls: stiklašķiedra un 10% grafīts 

mainīga garuma, 2 daļas, 16-14 mm diametrā, 

bloķēšanas sistēma 

Rokturis: Plastmasa, ergonomisks stingrs 

rokturis, kam regulējama siksna, pamata asmens 

no tērauda ar gumijas stiprinājumiem. 

Uzgalis: cieta sakausējuma metāls un gumija 

40 pāri  

 

Slēpju piegādātājam ir jānodrošina slēpju apkope, ja tāda būs nepieciešama, to garantijas 

laikā!  

 

Piegādātājs var iesniegt preču krāsainus fotoattēlus. 

 

Piegādātājs var nodrošināt analogu inventāru, ja tas atbilst pasūtītāja prasību 

minimālajam tehniskajam līmenim! 
 

Ja Pasūtītājam pietrūkst finanšu līdzekļu viņam ir tiesības samazināt slēpju kopšanas 

līdzekļu apmēru 
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Pielikums Nr. 2.2 

AND 2013/8/EKPI  

DARBA UZDEVUMS 

 

1. Iepirkuma priekšmets ir viena jauna, nelietota sniega motocikla, piekabes un iekārtu 

slēpošanas trašu izveidei iegāde un piegāde Aglonas novada domei, adrese: Somersetas 

ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304, saskaņā ar Darba uzdevumu. 

2. Garantijas laiks sniega motociklam, piekabei un iekārtām jābūt ne mazākam kā 2 (divi) 

gadi. 

3. Piegādātājam jānodrošina iekārtu reģistrācijas izdevumi Ceļu satiksmes drošības direkcijā.  

4. Piegādātājam jānodrošina sniega motocikla, piekabes un iekārtu piegāde saskaņā ar 

iepirkuma līguma nosacījumiem. 

5. Piegādātājam jāveic vienreizēja apmācība piegādes vietā, saskaņojot ar pasūtītāju.  

6. Jāiesniedz piedāvātā sniega motocikla, piekabes un iekārtu krāsaini fotoattēli. 

7. Garantijas laikā nodrošināt sniega motocikla, piekabes un iekartu apkopi, ja tāda būs 

nepieciešama  

8. Piedāvātajam sniega motociklam un aprīkojumam jāatbilst šādām minimālām tehniskām 

prasībām: 

 

Nr.p.k. Parametri Minimālās tehniskās prasības 

1. Sniega motocikls  

1.1 Izlaiduma gads  ne vecāks par 2013. gadu  

1.2 Dzinēja tips 4 taktu, ar šķidruma dzesēšanu 

1.3 Dzinēja tilpums ne mazāks kā 750 cm
3
 

1.4 Motora jauda ne mazāks kā 55 zs 

1.5 Degvielas padeves veids Iešprice
 

1.6 Aizdedze Bosch – slēgta cikla 

1.7 Izplūdes Viena 

1.8 Degvielas sistēma: EFI 

1.9 Ātrumkārba 
Mehāniskā (braukšanas, darba, neitrālais un 

atpakaļgaitas pārnesums) 

1.10 Dzesēšanas sistēma šķidrums un gaiss 

1.11 Starteris elektriskais 

1.12 Bremžu diska veids:  Phantom, hidrauliska 

1.13 Svars ne vairāk kā 270 kg 

1.11 Degvielas bākas tilpums līdz 40 litri 

1.15 Moto tehnikas garums līdz 305 cm 

1.16 Moto tehnikas platums  līdz 125 cm 

1.17 Moto tehnikas augstums  līdz 125 cm 

1.18 Vējstikls  Augstais 

1.19 Sēdvietu skaits  Vismaz 2 

1.20 Rokturi  Apsildāmie 

1.21 Piekabes āķis Standarta komplektācija 

2. 

Iekārta slēpošanas trases 

izveidei 

Izmērs: 750 mm x 750 mm. 

Sliedes izmērs: 80 mm (iekšpuse) x 370 mm 

(ārpuse). 

Aprīkots ar 2 sniega nažiem; svars – 20 kg, 

krāsaina virsma; pievienojams sniega 

motociklam ar āķi.  

Jāiekļauj reģistrācijas izdevumi Ceļu satiksmes 

drošības direkcijā.    
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3. 

Iekārta slēpošanas trases 

izveidei 

Svars: 250 kg. 

Veltņa (cilindra) platums: 1950 mm, diametrs 

900mm. 

Rāmja izmērs: 1900 x 2100 mm. 

Veltņa (cilindra) materiāls: plastmasa. 

Iekārtas platums: 1940 mm 

Pievienojams sniega motociklam ar āķi. 

 

 

 

Piegādātājs var nodrošināt analogas iekārtas/preces, ja tās atbilst pasūtītāja prasību 

minimālajam tehniskajam līmenim! 
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Pielikums Nr. 3 

AND 2013/8/EKPI   

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto 

prasību izpildi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.  

 

Darbu izmaksu pozīcijas  <latos (LVL)> 

Darba nosaukums Vienības 

nosaukums  

Vienības cena  

(bez PVN) 

Vienību 

skaits 

Kopā 

(bez PVN) 

Nūjošanai un slēpošanai 

nepieciešamo komplektu 

iegāde 

    

Sniega motocikla un 

palīgierīču iegāde slēpošanas 

trašu izveidei  

    

Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)  

Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot PVN)  

 

 

 

_________________________                  ____________              __________________ 
          (Paraksttiesīgās personas amats)                                                 (paraksts)                                              (V.Uzvārds) 
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                                                           Pielikums Nr. 4                                            

  PROJEKTS 

 

PIEGĀDES LĪGUMS   
 

Aglonā                         2013. gada  _______ 

 

          Aglonas novada dome, reģ.Nr.90000065754, juridiskā adrese:Somersetas iela 34, 

Aglona, Aglonas novads, tās priekšsēdētāja ______ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 

nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un  

         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „_______________”, reģ.Nr. LV ____________, 

juridiskā adrese: _________________________, tās __________________________ personā, 

kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, turpmāk abas kopā 

sauktas – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas 

trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta 

Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros” (ID Nr. AND 2013/8/ EKPI) rezultātiem, izsakot 

savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā 

– Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz iepirkuma „Aprīkojuma iegāde Aglonas novada slēpošanas 

trasēm Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, projekta 

Nr. LLB-2-255 „Move for life” ietvaros” , pasūta un Piegādātājs piegādā Pasūtītājam 

aprīkojumu slēpošanas trasēm, turpmāk tekstā Pasūtījums, atbilstoši tehniskajai specifikācijai 

(1.pielikums) un/vai finanšu piedāvājumam (2.pielikums), pēc adreses: _____________līdz 

2013.gada _______ (divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža) . 

1.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Pasūtījumu ar visiem tā piederumiem un 
neatņemamajām sastāvdaļām, atbilstoši šā līguma noteikumiem. 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

2.1. Līgums tiek noslēgts līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa ir ________________ (____________________) LVL, bez PVN 21%, 

kas sastāda ______________ LVL. Kopējā līguma summa ir ____________________ LVL. 

3.2. Kopējā līguma summa ietver visas izmaksas par līguma 1.1.apakšpunkta izpildi un visus 

valsts nodokļus un nodevas. 

3.3. Kopējo līguma summu par Pasūtījumu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 90 (deviņdesmit) 

dienu laikā, pēc Pasūtījuma izpildes- aprīkojuma piegādes un no rēķina parakstīšanas brīža, 

pārskaitot to uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. 

 

4. PASŪTĪJUMA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

4.1. Pasūtījuma nodošanas pieņemšanas laiku Pušu pilnvarotie pārstāvji saskaņo telefoniski. 

Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis 2 (divas) darba dienas iepriekš paziņo Pasūtītāja pilnvarotajam 

pārstāvim par Pasūtījuma piegādes laiku. 

4.2. Piegādātājs nodod Pasūtītājam Pasūtījumu, kas ir atbilstošs normatīvajiem aktiem, 

standartiem un šā līguma noteikumiem. Pasūtītājs pilnvaro tā vārdā pieņemt Pasūtījumu un 

parakstīt rēķinu tā darbiniekam:___________________________________ 

Piegādātāja vārdā Pasūtījumu nodod un rēķinu paraksta:_______________________________. 
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4.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona no Piegādātāja pilnvarotās personas pieņem Pasūtījumu ar tā 

iepriekšēju pārbaudi, pārbaudot Pasūtījuma atbilstību normatīvajiem aktiem, standartiem un šā 

līguma noteikumiem. Pēc pārbaudes veikšanas, kad Pasūtījums tiek pieņemts, Pušu pilnvarotie 

pārstāvji to apstiprina, parakstot rēķinu. Piegādātāja pilnvarotā persona pārliecinās par Pasūtītāja 
pilnvarotā pārstāvja personību. 

4.4. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Pasūtījums neatbilst šā līguma (nepienācīgas kvalitātes 

Pasūtījums) un/vai normatīvajiem aktiem un/vai standartiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs to 

nepieņemt un pieprasīt no Piegādātāja pienācīgu saistību izpildi (nomainot Pasūtījumu vai 

izlabojot tam konstatētos trūkumus). Par izpildes laiku Piegādātājs rakstiski vienojas ar 
Pasūtītāju. 

4.5. Pēc augšminētā apakšpunkta noteikumiem Piegādātājs veic pienācīgu saistību izpildi 

(novērš konstatētos trūkumus vai nomaina Pasūtījumu vai tā daļu) ar saviem spēkiem un 
līdzekļiem. 

4.6. Pēc augšminēto apakšpunktu noteikumiem, ja Piegādātājs ar Pasūtītāju nespēj vienoties, tas 

ir, Piegādātājs nepiekrīt veikt attiecīgos izlabojumus vai nomainīt Pasūtījumu, ko pieprasa 

Pasūtītājs, tad attiecīgā Puse pieaicina neatkarīgu sertificētu ekspertu, turpmāk tekstā Eksperts, 

kurš izvērtē konstatētos trūkumus un iesniedz katrai Pusei rakstisku atzinumu. 

4.7. Pēc atzinuma saņemšanas attiecīgā vainojamā Puse sedz Eksperta izdevumus vai atlīdzina 
tos otrai Pusei, kas tos jau ir segusi. 

4.8. Ja Puse nepiekrīt Eksperta atzinumam, strīds izskatāms tiesā. 

 

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS 

5.1.1. Saņemt kvalitatīvu un pienācīgu Pasūtījumu, kas atbilst normatīvajiem aktiem, 

standartiem un šā līguma noteikumiem. 

5.1.2. Pieprasīt, lai Piegādātājs pārtrauc darbības, kas ir pretējas šā līguma noteikumiem.  

5.1.3. Celt šā līguma atcēluma prasību vai neizpildīšanas ierunu, ja Piegādātājs neievēro ar 
līgumu vai ar normatīvajiem aktiem tam uzliktās saistības. 

5.1.4. Iesniegt iebildumus vai pieprasīt nekavējošu Pasūtījuma nomaiņu vai trūkumu novēršanu, 

ja tas neatbilst līguma, standartu noteikumiem. 

5.1.5. Ja Pasūtījuma pārbaudes veikšanas rezultātā Pasūtījums neatbilst šā līguma noteikumiem, 

Pasūtītājam ir tiesība to nepieņemt un pieprasīt no Piegādātāja nekavējošu saistību izpildi, 

atbilstoši šā līguma noteikumiem. 

5.1.6. Veikt Pasūtījuma pārbaudi atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

5.1.7. Ja Piegādātājs nav pienācīgi izpildījis savas saistības un Pasūtītājam ir piegādāts, pārdots 

nepienācīgas kvalitātes Pasūtījums, tas ir, ar slēptiem trūkumiem, kas var aizkavēt tā lietošanu 

un/vai izmantošanu, tad Pasūtītājs pieprasa un Piegādātājs novērš visus trūkumus un atlīdzina 
tam nodarītos zaudējumus. 

5.1.8. Ja Pasūtītājs konstatē, līguma 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5. vai 5.1.7. punktos minēto, tas patur 

tiesības vienpusēji uzteikt šo līgumu. 

 

5.2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.2.1. Pieņemt Pasūtījumu no Piegādātāja, šā līguma noteikumiem. Pasūtītājs vai tā pilnvarotā 
persona pieņem no Piegādātāja šā līguma 1.punktā minēto Pasūtījumu, parakstot rēķinu. 

5.2.2. Šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt Piegādātājam šā līguma 3.1.punktā 

noteikto kopējo līguma summu. 

5.2.3. Ievērot šā līguma un normatīvo aktu noteikumus. 
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5.3. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS 

5.3.1. Pieprasīt, lai Pasūtītājs pārtrauc veikt darbības, kas ir pretrunā ar šā līguma noteikumiem.  

5.3.2. Pieprasīt, no Pasūtītāja šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksu par piegādāto 

Pasūtījumu. 

5.3.3. Celt šā līguma atcēluma prasību vai neizpildīšanas ierunu, ja Pasūtītājs neievēro ar 
līgumu vai normatīvajiem aktiem tam uzliktās saistības. 

5.3.4. Pieprasīt līguma atcelšanu, ja Pasūtītāja vainas dēļ Piegādātājs vairs nav ieinteresēts 

Līguma izpildīšanā. 

 

5.4. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI 

5.4.1. Nelikt šķēršļus Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem veikt Pasūtījuma pārbaudi. 

5.4.2. Nodrošināt Pasūtījuma piegādi līgumā noteiktajā vietā un laikā ar visiem tā piederumiem 
un neatņemamajām sastāvdaļām. 

5.4.3. Nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms, paziņot Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai 

par Pasūtījuma neatbilstību noteiktajai kvalitātei, kas var radīt zaudējumus Pasūtītājam.  

5.4.4. Neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus, ierobežot tiesības vai kā 
citādi var kaitēt Pasūtītājam. 

5.4.5. Nodot Pasūtījumu Pasūtītājam ar rēķinu, atbilstoši šā līguma noteikumiem. 

5.4.6. Saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi visas darbības, kas saistītas ar Pasūtījuma piegādi. 

5.4.7. Saņemot no Pasūtītāja attiecīgu rakstisku pieprasījumu, sniegt Pasūtītājam mutisku 

(telefonisku) vai rakstisku (fakss) atskaiti par šā līguma 1.punkta izpildi. 

5.4.8. Atlīdzināt tiešos zaudējumus Pasūtītājam, ja ar Piegādātāju saistītā persona ir nodarījusi 
trūkumus Pasūtītāja mantai. 

5.4.9.__________________________________________________________________ 

 

6. PASŪTĪJUMA GARANTIJAS LAIKS 

6.1. Pasūtījuma garantijas laiks ir 2 (divi) gadi. Piegādātājs piestāda apdrošināšanas polisi par 

saistību apdrošināšanu līgumā noteiktajā garantijas laikā. 

6.2. Garantijas laiks stājas spēkā no rēķina parakstīšanas dienas. 

6.3. Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas novērš Pasūtījumam vai tās daļai visus konstatētos 
un radušos trūkumus, ja Pasūtītājs ir ievērojis Pasūtījuma ekspluatācijas noteikumus. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par šajā līgumā minēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse atlīdzina otrai 

Pusei nodarītos tiešos zaudējumus. 

7.2. Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību pieprasīt to, kas nav ar šo līgumu vai 
normatīvajiem aktiem tām piešķirts. 

7.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses nav savstarpēji atbildīgas. 

7.4. Ja Piegādātājs Pasūtījumu nenodod paredzētajā laikā, tad tas maksā līgumsodu Pasūtītājam 

0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Pasūtījuma kopējās līguma summas, par katru 
nokavēto dienu. 

7.5.Ja Pasūtītājs ir pārkāpis līgumā paredzēto norēķinu kārtību, tad tas maksā līgumsodu 

Piegādātājam 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Pasūtītājam nodotā, bet 
neapmaksātā Pasūtījuma cenas. 
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7.6.Līgumsoda samaksa Pusi neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

Nokavējuma gadījumā vispirms tiek ieskaitīta līgumsoda samaksa un tikai tad, pēc pilnīgas 
līgumsoda samaksas galvenais parāds. 

7.7. Ja Piegādātājs ir piegādājis Pasūtījumu neatbilstošu tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, vai ir atklājusies punktā Nr.5.4.3. pasūtījuma kvalitātes neatbilstība normatīvajiem 

aktiem, tad tas maksā līgumsodu 1000 (viens tūkstotis) Ls apmērā par līguma noteikumu 

neievērošanu. 

 

8. PAPILDUS NOTEIKUMI 

8.1. Puse, kura nepārvaramas varas apstākļu ietekmē nav spējīga izpildīt saistības par to 
nekavējoties rakstiski un telefoniski informē otru Pusi, norādot visus apstākļus. 

8.2. Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas šajā līgumā, tiek regulētas atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.3. Līguma noteikumus vai atsevišķus punktus var grozīt tikai Pusēm rakstiski vienojoties. 

8.4. Parakstot šo līgumu, abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas un pilnvarotas parakstīt šāda satura 
līgumu. 

8.5. Ja kāds no līguma punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar jaunizdotajiem normatīvajiem 

aktiem, tad tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību, bet nepieciešamības gadījumā maināmi, 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai tiktu izpildītas šajā līgumā noteiktās 

saistības. 

8.6. Visi šī līguma pielikumi, vienošanās, papildinājumi, un grozījumi, kas ir parakstīti, Pusēm 
vienojoties, ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

8.7. Ja kādas Puses rekvizīti tiek mainīti, tā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņo 

otrai Pusei tās jaunos rekvizītus. 

8.8. Šajā līgumā vienskaitlī lietotiem terminiem ir tāda pati nozīme kā daudzskaitlī, un, ja saturs 

to pieprasa, termins vienskaitlī jāsaprot kā lietojams daudzskaitlī, un atbilstoši termins 

daudzskaitlī jāsaprot kā lietojams vienskaitlī. Virsraksti šajā līgumā ir lietoti tikai ērtības labad 
un nav izmantojami līguma būtisku noteikumu tulkojumā. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm risināmi pārrunu ceļā, ja 

izlīgums netiek panākts, tad Latvijas Republikas tiesu instancēs. 

9.2. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___________ lapām, 2 (divos) eksemplāros, no 
kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja. 

 

    

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

Riebiņu novada dome                                     
 

 

SIA „_____________”  

Reģ.Nr. 

 

 

_____________________                             _____________________/ paraksta atšifrējums/ 

 


