
APSTIPRINĀTS 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas  

Atklātā  konkursa komisijas  

2012.gada 15.oktobra  sēdē , 

Protokols Nr.2 

 

Atklāts konkurss   

„Datortehnikas iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām” 

 

 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgā informācija 

 

 Iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu. 

 Iepirkuma mērķis ir datortehnikas iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām līdz 

2012.gada 26.oktobrim. Konkursa gaitā tiks izraudzīti pretendenti, kuri piedāvās Preci saskaņā ar 

nolikumā noteiktajām prasībām par viszemāko cenu. 

            

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

      DVĢ 2012/2 

1.2. Pasūtītājs 

Daugavpils Valsts ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija).  

Iepirkumu organizē ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores 2012.gada 15. oktobra 

rīkojumu Nr.1-11/171  izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija). 

     1.2.1. Pasūtītāja rekvizīti: 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401 

Reģistrācijas numurs: 90001167749 

 

1.2.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt        

organizatorisku informāciju par procedūru un informāciju par tehnisko 

specifikāciju:  

Jans Griņoks, Daugavpils Valsts ģimnāzijas informātikas laborants, mob. t.  

28707653, e-pasta adrese: jangmzd@gmail.com 

 

1.3. Nolikuma saņemšana 

     1.3.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams pasūtītāja mājas lapā 

internetā: www.daugrc.edu.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”. Ar iepirkumu komisijas 

apstiprināto nolikumu papīra formātā var iepazīties Daugavpils Valsts ģimnāzijā, 105.kab., 

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, katru darba dienu no plkst. 8.
30 

līdz 12
00

 un no plkst.13
00

 līdz 

16
00   

līdz 2012.gada26.oktobra plkst.10.
00

.  

 

1.4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

     1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami Daugavpils Valsts ģimnāzijas kancelejā, Daugavpilī, 

Cietokšņa ielā 33, 105. kabinetā līdz 2012.gada 26.oktobra  plkst.10.00  katru darba dienu no 

plkst. 8.
00 

līdz 12
00

 un no plkst.13
00

 līdz 17
00

, iesniedzot personīgi vai iesūtot pa pastu. Pasta 

http://www.daugrc.edu.lv/
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sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Saņemtie 

piedāvājumi tiks reģistrēti iesniegšanas secībā. 

     1.4.2. Pasūtītājs neizskata piedāvājumu, ja: 

        1.4.1.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 3 apakšpunktos  minētajām prasībām; 

        1.4.1.2. piedāvājums iesniegts pēc nolikuma 1.4.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, 

neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ iesniedzējam. 

    1.4.3. saņemot piedāvājumus, pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai iepakojuma atzīmē  

saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz  

piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 

 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

     1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz šādiem termiņiem: 

          1.5.1.1. 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas; 

          1.5.1.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Iepirkuma procedūrā līdz 

dienai, kad ir noslēgts iepirkuma līgums.  

     1.5.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.7.1.1.  

apakšpunktā noteiktajā  termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, 

Pretendents  par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.  

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

2.1.  Iepirkuma priekšmets  

    2.1.1. Datortehnikas iegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). 

2.2. Līguma izpilde 

   2.2.1.  Pretendents, ar kuru tiks noslēgts Iepirkuma līgums, piegādā 2.1. punktā noteiktos 

preci 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas uz Cietokšņa ielu 33, Daugavpilī; 

   2.2.2.  Garantijas darbības laiks precei: ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no preču 

piegādes dienas Pasūtītājam. Apmaksa par preci netiek sadalīta.  

 

3.  Prasības piedāvājumam 

3.1.  Piedāvājuma iesniegšana 

   3.1.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā; 

   3.1.2. Uz aploksnes/iepakojuma jābūt:  

         3.1.2.1. norādei Atklātam konkursam „Datortehnikas iepirkums Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas vajadzībām”, Reģistrācijas Nr. DVĢ 2012/2; 

         3.1.2.2. norādei „Neatvērt līdz 2012.gada 26.oktobra plkst. 10.00”; 

 3.1.2.3. pretendenta nosaukumam un juridiskajai adresei.  

   3.1.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.2. Piedāvājumu sagatavošana 
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   3.2.1.  Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. 

   3.2.2.  Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

   3.2.3. Piedāvājumā jāietver pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar nolikuma 4.1. 

punktu. 

   3.2.4.  Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) 

parakstīts Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums (4.2. punkts). 

 

3.3. Piedāvājuma noformēšana    

   3.3.1.  Pretendents iesniedz 1(vienu) piedāvājuma eksemplāru. 

   3.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājuma vai labojumiem. Ja pastāvēs 

jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 

noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

   3.3.3. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

   3.3.4.  Piedāvājuma oriģinālam jābūt: 

       3.3.4.1. cauršūtam, 

       3.3.4.2. ar secīgi sanumurētām lapām, 

       3.3.4.4. ar satura rādītāju. 

   3.3.5. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu 

noformēšanai. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām, 

netiek vērtēti. 

  

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti  

   4.1.1.  Pretendentu pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.1), 

   4.1.2.  Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta piedāvājumu paraksta 

pilnvarota persona, 

    4.1.3.  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/  

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija. 

    4.1.4. Pretendentu apliecinājums, ka uz viņiem neattiecas Publisko iepirkuma likuma  

8.pantā    noteiktie izslēdzošie nosacījumi. 

    4.1.5. Tehniskais un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2). 

    4.1.6.  Pretendentam, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būs piešķiramas līguma  

 slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas 

 uzņēmējdarbības /komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas izziņas kopiju par 

 to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā. 

 Pretendents var iesniegt apstiprinātu izziņas kopiju reizē ar piedāvājumu, ja tā  

izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas datuma.  
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   4.1.7. Pretendentam, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būs piešķiramas līguma      

slēgšanas tiesības, būs jāiesniedzas izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita             

nodokļu administrācijas iestāde Latvijas Republikā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas 

iestāde ārvalstī, kur pretendents Reģistrēts kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu 

un valsts apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz Ls 100,00 (viens 

simts latu, 00 santīmu). Pretendents var iesniegt apstiprinātu izziņas kopiju reizē ar 

piedāvājumu, ja tā  izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas datuma.  

4.2. Prasības Tehniskajam un finanšu piedāvājumam  

   4.2.1. Pretendents sagatavo tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši Pielikumu Nr. 2 un 

nr. 3 noteiktai formai. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz par 

visu iepirkuma priekšmetu kopā, cenu norāda  latos (LVL) bez pievienotās vērtības 

nodokļa. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 

   4.2.2.  Pretendenta Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās 

personas parakstītam. 

   

5. Piedāvājumu vērtēšana 

 

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi un piedāvājumu atbilstības  pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija 

veic slēgtā sēdē. 

5.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos: 

    5.2.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu atbilstības pārbaude:  

Lai pārliecinātos, vai piedāvājuma noformējums atbilst iepirkuma dokumentācijā 

noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija veic nolikuma 3. 

un 4. punktā noteikto prasību izpildes pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas 

izskatīšanas noraida to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām.  

     5.2.2. 2.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:  

         Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, izvērtējot 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst 

iepirkuma dokumentācijas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, iepirkuma 

komisija lemj par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.  

   5.2.3. 3.posms – piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: 

      Iepirkuma komisija pārbauda , vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

      piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvo aktu 

      prasībām. Ja Pretendenta  finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām , 

      iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.  

5.3. Par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums ar vērtējuma viszemāko 

cenu. Pretendents piedāvājumā paredz preces garantijas laiku un garantijas laikā 
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iespējamo problēmu novēršanu., kā arī pasūtījuma piegādi 5 (piecu) dienu laikā  pēc 

līguma slēgšanas. 

5.4. Pretendentam, kuram būs piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc komisijas pieprasījuma 

būs jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents  

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav  

nodokļu parādu, tajā skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopumā  

katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 Iepirkuma dokumentācijai ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums: Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (paraugs); 

2. pielikums: Tehniskā specifikācija; 

3. pielikums: Finanšu piedāvājums; 

4. pielikums: Līguma projekts 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: _____________________/J.Jankovičs         / 
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Pielikums Nr. 1 

      Atklātā konkursa  nolikumam 

Id.Nr.DVĢ 2012/2 

 

 

PIETEIKUMS 

 
Pretendents 

_____________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
Reģistrācijas Nr. _______________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________ 

Pasta indekss     ____________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr ___________________________________ 

 
Bankas rekvizīti 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

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

 

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

-piesakās piedalīties atklātā konkursā „Datortehnikas iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

vajadzībām” 

-piekrīt visiem konkursa nolikuma noteikumiem; 

-apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības; 

-apņemas pildīt visus konkursa nolikumā  un līguma projektā izklāstītos pamatnosacījumus 

pasūtījuma piešķiršanas gadījumā 

-piedāvā iegādāties datortehniku Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām pēc izcenojumiem, 

kuri būs spēkā visu līguma darbības laiku,  neatkarīgi no pasūtījuma daudzuma. 

-visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

 

____________  _______________  ________________ 
           (amats)    (paraksts)   (paraksta atšifrējums) 

      Z.V. 

 

 

 
Komersanta adrese, tālr.__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, 

tālr.__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Pieteikums parakstīts 2012.gada ___.____________ 
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Pielikums Nr. 2 

      Atklātā konkursa  nolikumam 

Id.Nr.DVĢ 2012/2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Datorkomplekts  

 

Prasības  

Specifikācija  Tehniskie parametri  

Procesors:  

 
X64 arhitektūras procesors (Intel Pentium G630 

tehnoloģija vai ekvivalents) ar veiktspēju vismaz 

2605 punkti pēc PassMark CPU testa 

(http://www.cpubenchmark.net)  

Mātes plate:  

- atmiņas kopne: 

- atmiņas sloti: 

- ligzda 

- plates izmērs 

- Integrēta videokarte 

- Integrēts audio 

- DVI ports 

- 15pin D-sub 

- HDMI ports 

- Sata3 

 

DDRIII 1333 

4 

LGA1155 

MicroATX 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tīkla karte:  - integrēta  

- RJ-45 

- 10 / 100 Mbps ātrums 

Atmiņas karte:  

- apjoms: 

- atmiņas tips: 

- atmiņas cikls (CL): 

- maksimālā takts frekvence: 

- komplekts 

 

4 GB 

DDR3 

CL 9 

1333 MZH 

Komplekts no 1 moduļa 

Cietais disks:  

- apjoms: 

- pieslēguma interfeiss: 

- apgriezieni: 

- cache 

 

250 GB (vismaz) 

SATA III 

7200 rpm 

64MB 

CD iekārta:  DVD+/-RW  

Karšu lasītājs: 

- Pielietojums: 

- SD atbalsts: 

- MMC atbalsts: 

 

Iebūvēts 

Ir 

Ir 

Barošanas bloks:  500W Izejas jaudai jānodrošina visu specifikācijā minēto 

komponenšu darbība, CE sertificēts, ar 220V ieejas 

spriegums ar Eiropas (Latvijas) standartam atbilstošu 

strāvas kontaktu, Active PFC, 80+ certified 

Klaviatūra:  - Vismaz 104 taustiņiem;  

- LAT(QWERTY)RUS burtu izvietojums 

- USB savienojums 

http://www.cpubenchmark.net/
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Pele:  - optiskā, ar rullīti  

- USB savienojums 

Korpuss:  ATX  

Vismaz 2 USB priekšējā panelī  

Garantija:  Vismaz 2 gadi  

Draiveri:  CD vai DVD ar draiveriem komplektā 

Microsoft Windows 7 Professional 64bit 

Microsoft Office 2010 Pro (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, OneNote) 

Kaspersky Antivirus 2012 

 

 

2. LCD Monitors 1 

 

 

3. LCD Monitors 2 

 

 

4. Portatīvais dators  

Specifikācija    Tehniskie parametri 
Ekrāna izmērs 15,6’’ 

Izšķirtspēja HD 1366X768 – vai lielāks 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Izšķirtspēja 1920x1080 (16:9) 

Gaišums Vismaz 250CD/M2 

Kontrasts Vismaz 1000:1 

Pieslēgums D-SUB un DVI 

Reakcijas laiks Ne vairāk par 5 ms 

Ekrāna izmērs Vismaz 21,5 collas 

Ekrāna tips LED 

Vadi iekļauti Barošanas kabelis, D-SUB kabelis  

Garantija:  Vismaz 2 gadi  

Tehnoloģija: Philips 226V3LSB5 vai ekvivalenta 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Izšķirtspēja 1920x1080 (16:9) 

Gaišums Vismaz 300CD/M2 

Kontrasts Vismaz 1000:1 

Pieslēgums D-SUB un HDMI 

Reakcijas laiks Ne vairāk par 5 ms 

Ekrāna izmērs Vismaz 23,6 collas 

Ekrāna tips LED 

Vadi iekļauti Barošanas kabelis, D-SUB kabelis  

Garantija Vismaz 2 gadi  

Tehnoloģija: Philips 247E3LSU vai ekvivalenta 



 9 

Procesors X64 arhitektūras procesors (Intel Pentium B960 

tehnoloģija vai ekvivalents) ar veiktspēju vismaz 2063 

punkti pēc PassMark CPU testa 

(http://www.cpubenchmark.net) 

Atmiņa 4 GB, DDR3-1333 

Cietais disks 320 GB (vismaz) 

Optiskā iekārta DVD+/-RW 

Ekrāna izgaismojums LED 

Interfeiss - USB 2.0 x2 (vismaz) 

- USB 3.0 x1 (vismaz) 

- RJ45 

- D-Sub, HDMI 
Videokarte - Integrēta videokarte (vismaz) 
WiFi 802.11 b/g/n vai ekvivalents 

Pele - optiskā, ar rullīti  

- USB savienojums 

Operētājsistēma Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit vai 

Microsoft Windows 7 Proffesional 64bit 

Biroja programmatūra Microsoft Office 2010 Pro (Word, Excel, PowerPoint, 

Access, Outlook, Publisher, OneNote)  

Programmatūra Kaspersky Antivirus 2012 

Garantija 2 gadi (vismaz) 

Tehnoloģija Toshiba Satellite C855 vai ekvivalents  

 
5. Interaktīva tāfele 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 
Tāfeles tips Interaktīvā tāfele ar skārienjūtīgu virsmu, tāfeles 

virsma izmantojama attēla projicēšanai. 
Tāfeles darbības 

tehnoloģija 
Jābūt pasīvajai elektromagnētiskajai tehnoloģijai 

Tāfeles aktīvās virsmas 

izmērs 
Vismaz 78 collas, mālu attiecība 4:3 

Tāfeles virsmas 

materiāls 

 

Izgatavota no cieta, triecienu un skrāpējumu droša 

materiāla ar zemu atspīdumu. Tāfeles virsmas iekšējā 

izšķirtspēja vismaz 2730 punkti/collā 

Tāfeles virsmas 

funkcionalitāte 

Tāfeles virsma tiek aktivizēta tikai ar komplektā 

iekļautajiem rakstāmrīkiem. Tāfeles virsma nav 

jūtīga pret citu priekšmetu, apģērba vai cilvēka 

ķermeņa daļu netīšiem pieskārieniem. 
Rakstāmrīki Komplektā ir iekļauti vismaz divi vienādi bezvadu, 

bez bateriju rakstāmrīki (pamata un rezerves). 

Rakstāmrīki ir izturīgi pret triecieniem, tiem ir 

aprīkoti ar vienu taustiņu, kas tieši uz rakstāmrīka 

nodrošina peles labā taustiņa funkcionalitāti.  
Datora pieslēguma 

veids 

USB, pieslēguma vads komplektācijā (5m) 

Programmatūra 

komplektā 
ActivInspire Professional Edition 

Tehnoloģija ActivBoard 378 Pro vai ekvivalents 
Garantija Vismaz 3 gadi 

 

 

http://www.cpubenchmark.net/
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6. Projektors 1 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 
Projekcijas tehnoloģija DLP vai LCD 

Izšķirtspēja XGA (1024 x 768) (vismaz) 

Spilgtums 2 700 ANSI  lum (vismaz) 

Ekrāna formāts 4:3  

Ieejas D-sub 15 pin (vismaz) 

Kontrasta attiecība 13000:1 

Video signāli NTSC, PAL, SECAM 

Citas funkcionālās 

prasības 

Optiskās mērogošanas (zoom) un fokusa regulēšana. 

Distances vadības pults. Attēla apgriešanas funkcija.  

Garantija Vismaz 2 gadi 

Tehnoloģija Benq MX503 vai ekvivalenta 

 

7. Projektors 2 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 
Projekcijas tehnoloģija DLP vai LCD 

Izšķirtspēja XGA (1024 x 768) (vismaz) 

Spilgtums 3200 ANSI  lum (vismaz) 

Ekrāna formāts 4:3, 16:9 

Ieejas D-sub 15 pin, HDMI (vismaz) 

Kontrasta attiecība 5300:1 

Video signāli NTSC, PAL, SECAM 

Citas funkcionālās 

prasības 

Optiskās mērogošanas (zoom) un fokusa regulēšana. 

Distances vadības pults. Attēla apgriešanas funkcija.  

Garantija Vismaz 2 gadi 

Tehnoloģija Benq MX711 vai ekvivalenta 

 

8. Projektora statīvs 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 
Statīvs Jānodrošina projektora stiprināšanas pie griestiem 

Regulējošs augstums 430~650mm 

Projektora svars Līdz 10kg 

 

9. Tāfeles un projektora uzstādīšana 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Vadi VGA līdz 20m, elektrības vads no projektora 

līdz elektrības avotam, 5m audio vads no tāfeles 

līdz datoram (Mini Jack 3.5mm->Mini Jack 

3.5mm) 

Penāļi Penāļi vadu slēpšanai 

Skrūves Skrūves, tāfeles, projektora un penāļa 

stiprināšanai 
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10. Projektora ekrāns 1 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Izmērs Vismaz 84 collas 

Stiprināšanas veids Pie griestiem 

Malu attiecība 16:9 

Papildfunkcija Ar atgriešanas mehānismu 

 

11. Projektora ekrāns 2 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Izmērs Vismaz 150 collas 

Stiprināšanas veids Pie griestiem 

Malu attiecība 16:9 

Papildfunkcija Ar atgriešanas mehānismu 

 

12.  Dokumentu kamera 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 
Izšķirtspēja Vismaz 1024x768 
Kadru mainība Vismaz 20 kadru sekundē 
Palielinājums Ar auto fokusu 6x 
Digitālais palielinājums 6x 
Darba virsma Vismaz 350mm x 280mm 
Savienojamība Windows XP/7, ActivInspire 
Tehnoloģija ActivView 322 vai ekvivalents 
Garantija Vismaz 3 gadi 

 

 

13. Videokarte 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Atmiņas veids GDDR5 

Atmiņas apjoms 1GB  

Interfeiss HDMI, DVI, 15Pin D-Sub 

Tehnoloģija (Radeon HD6670 tehnoloģija vai ekvivalents) ar 

veiktspēju vismaz 1147 punkti pēc PassMark G3D Mark 

testa (http://www.videocardbenchmark.net) 

 

14. Skaļruni 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

Jauda Vismaz 10w (kopēja jauda) 

Pieslēgšanas veids Mini Jack 3.5mm 

Korpusa materiāls Koks 

Tips Stereo 2.0 ar iebūvēto pastiprinātāju 

Garantija Vismaz 2 gadi 

Tehnoloģija Genius 2.0 SP-HF360A vai ekvivalents 

 

 

http://www.videocardbenchmark.net/
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15. Programma 

 

Specifikācija    Tehniskie parametri 

ABBYY FineReader 11  Professional Edition, Box 

Interfeisa valoda Angļu 
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Pielikums Nr. 3 

      Atklātā konkursa  nolikumam 

Id.Nr.DVĢ 2012/2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Preces 

nosaukums 
Modelis Ražotājs 

Skaits 

(gab.) 

1 

vienības 

cena 

bez 

PVN, 

Ls 

Kopējā 

cena 

bez 

PVN, 

Ls 

PVN 

____

% 

Ls 

Kopējā 

cena ar 

PVN, Ls 

Datorkomplekts   20     

LCD Monitors 1   15     

LCD Monitors 2   5     

Portatīvais dators   5     

Interaktīva tāfele   3     

Projektors 1   5     

Projektors 2   2     

Projektora statīvs   5     

Tāfeles un 

projektora 

uzstādīšana 
  3     

Projektora ekrāns 1   2     

Projektora ekrāns 2   1     

Dokumentu kamera   4     

Videokarte   2     

Skaļruni   4     

Programma   1     

                                                                                                Kopējā cena bez PVN Ls: 

                                                                                                                   PVN___% Ls:                      

                                                                                 Kopējā cena ar PVN Ls:                                               

 

 

Apmaksa netiek sadalīta un tiek veikta pēc preču piegādes.  
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Pielikums Nr.4 

Atklātam konkursam 

Id.Nr.DVĢ 2012/2 

 

PROJEKTS 

 

LĪGUMS Nr. _____ 

par datortehnikas piegādi 

 

Daugavpilī,                                                                                        2012.gada __.________ 

 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, reģistrācijas Nr.LV90001167749, Cietokšņa iela 33, 

Daugavpils, LV-5401 tās direktores Guntas Mālnieces  personā, kura rīkojas uz Nolikuma 

pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS no vienas puses, un  
_____________________________,  reģ. Nr. _____________, juridiskā  adrese 

______________________, tās _______________ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā uz  _________ 

pamata, turpmāk – „PIEGĀDĀTĀJS”, no otras puses, (turpmāk saukti kopā – „Līdzēji” vai katrs 

atsevišķi – „Līdzējs”), noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PIEGĀDĀTĀJS pārdod, piegādā un uzstāda PASŪTĪTĀJAM datortehniku (turpmāk viss kopā – 

„Preces”), kā arī veic Preču garantijas apkalpošanu, bet PASŪTĪTĀJS samaksā par Precēm, kas 

piegādātas atbilstoši šī Līguma noteikumiem. 

1.2. Preču nosaukumi, cenas un skaits norādīts PIELIKUMĀ Nr. 1, kas ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 

 

2. Līguma summa 

2.1. Kopējā samaksa par piegādātajām un uzstādītajām Precēm tiek noteikta Ls ___________ 

(__________________ lati ____ santīmi) (turpmāk – „Līguma summa”), t.sk. līgumcena Ls 

________ (__________ lati _____ santīmi) un PVN 21% Ls _____ (______________ lati 

_____ santīmi). 

2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot PIELIKUMĀ Nr. 1 noteiktās cenas. Līguma summa ietver 

Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta), Preču 

uzstādīšanas izdevumus, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas 

izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi un uzstādīšanu. 

 

3. Maksājumi 

3.1. Apmaksa par Preču piegādēm un uzstādīšanu tiek veikta Latvijas latos, atbilstoši šī Līguma 

PIELIKUMĀ noteiktajām cenām, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto preču pavadzīmi, veicot 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šajā Līgumā 

noteiktajā kārtībā abpusējas preču pavadzīmes parakstīšanas. 

3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankai maksājuma 

uzdevumu veikt pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA kontu. 

3.3. Līguma darbības laikā Preču cenas paliek nemainīgas. 

 

4. Preču nodošanas-pieņemšanas kārtība 

4.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā un uzstāda Preces 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

4.2. Preces tiek piegādātas uz Cietokšņa ielu 33, Daugavpilī. 

4.3. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš paziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski uz šajā 

Līgumā norādīto e-pastu (: dvg@dautkom.lv) par to, ka Preces tiks piegādātas 

un uzstādītas Līgumā norādītajā vietā un PASŪTĪTĀJS tās var saņemt. PASŪTĪTĀJS 

nodrošina Preču saņemšanu, ja PIEGĀDĀTĀJS šajā punktā noteiktajā kārtībā paziņojis 

PASŪTĪTĀJAM par Preču piegādi. 
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4.4. PASŪTĪTĀJS, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. 

Ja kāda no Precēm neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, 

pilnvarots pārstāvis sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem. Turklāt šajā gadījumā 

PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža novērš aktā konstatētos trūkumus par 

saviem līdzekļiem un maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. 

4.5. PIEGĀDĀTĀJS nodod Preces kopā ar to tehnisko dokumentāciju , preču pavadzīmēm, 

pieņemšanas – nodošanas aktiem, Preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem. 

4.6. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad Līdzēji (to pilnvaroti 

pārstāvji) parakstījuši preču pavadzīmi un pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī 

PIEGĀDĀTĀJS nodevis PASŪTĪTĀJAM šī Līguma 4. punktā minētos dokumentus, tomēr 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā celt pretenzijas par Preču pieņemšanas 

laikā nekonstatētu Preču neatbilstību Līguma noteikumiem, kvalitātes prasībām vai iztrūkumu. 

Ja PASŪTĪTĀJS ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, PIEGĀDĀTĀJAM ir 

pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem aizvietot bojātās Preces. Ja 

PIEGĀDĀTĀJS nevar nodrošināt aizvietošanu minētajā termiņā, tad tas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. 

4.7. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka PASŪTĪTĀJAM tiek iesniegta atbilstoši normatīvajiem aktiem 

noformēta preču pavadzīme. Preču pavadzīmē tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas latos, PVN 

likme, kopējā cena ar PVN. 

4.8. Uz Preču pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina jānorāda PASŪTĪTĀJA Līguma datums un 

numurs. 

4.9. Neievērojot šī Līguma nosacījumus, nepareizi noformēti dokumenti apmaksai netiek pieņemti. 

 

5. Garantija 

5.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē un nodrošina: 

5.1.1. ka piegādātās Preces ir jaunas, nelietotas un tajās nav iebūvētas lietotas un atjaunotas 

komponentes, kā arī ietver sevī visus pēdējo desmit gadu laikā veiktos uzlabojumus 

materiālu un konstruktīvo risinājumu ziņā; 

5.1.2. Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai 

dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, šī Līguma 

noteikumiem, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas 

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem; 

5.1.3. attiecīgo Preču ražotāju noteiktu standarta produktu vai pakalpojumu palīdzību; 

5.1.4. bezmaksas tehniskās konsultācijas (palīdzības dienesta atbalsts) darba dienās no plkst. 

9.00 līdz 17.00, regulārus atbalsta pakalpojumus, nodrošinot tā ietvaros komunikācijas 

pa tālruni vai e-pasta veidā. Nodrošinot pieejamu bezmaksas Interneta mājas lapu, no 

kuras iespējams lejupielādēt piedāvāto preču draiverus kā arī aprakstus un lietotāju instrukcijas bez 

maksas sekojošā adresē: Cietokšņa ielā 33,Daugavpilī  (garantijas periodā); 

5.2. Garantijas termiņš no attiecīgo Preču nodošanas – pieņemšanas dienas (datuma) tiek noteikts, 

ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 

5.3. PIEGĀDĀTĀJA garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas 

sakarā ar: 

5.3.1. Preču ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja 

instrukcijām); 

5.3.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 

5.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu 

Precēs vai atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu 

veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

5.3.4. nepārvaramas varas apstākļiem. 

5.4. PASŪTĪTĀJS nekavējoties rakstiski paziņo PIEGĀDĀTĀJAM par jebkuru Preces bojājumu 

vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. PIEGĀDĀTĀJAM ne vēlāk kā 24 

(divdesmit četru) stundu laikā no paziņošanas brīža jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem 

trūkumiem. Ja PIEGĀDĀTĀJS šajā termiņā neierodas, PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu 

un tas ir saistošs PIEGĀDĀTĀJAM. 

5.5. Pamatojoties uz aktu par konstatētajiem trūkumiem, PIEGĀDĀTĀJAM Preču garantijas laikā 

ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no akta parakstīšanas brīža jānomaina Prece vai 
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tās daļas, kurām ir defekts, bez papildus samaksas. Ja PIEGĀDĀTĀJS nevar nodrošināt trūkumu 

novēršanu minētajā termiņā, tad Prece uz remonta laiku jāaizvieto ar ekvivalentu vai 

labāku. Ja PIEGĀDĀTĀJS nevar nodrošināt Preces aizvietošanu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 

pieprasīt līgumsodu saskaņā ar punktu 7.3. 

5.6. PIEGĀDĀTĀJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie 

PIEGĀDĀTĀJA, un no tā atpakaļ PASŪTĪTĀJAM. 

5.7. PIEGĀDĀTĀJS sedz visus PASŪTĪTĀJA zaudējumus, kas radušies Preču vai to sastāvdaļu 

darbības traucējumu rezultātā garantijas laikā izņemot 5.3.punktā minētos gadījumus. 

 

6. Īpašumtiesības 

6.1. Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm, pēc to piegādes pilnā apmērā, pieder 

PASŪTĪTĀJAM. 

 

7. Līdzēju atbildība 

7.1. Par Līguma PIELIKUMĀ minēto Preču piegādes termiņu neievērošanu, PASŪTĪTĀJS ir 

tiesīgs pieprasīt PIEGĀDĀTĀJAM maksāt līgumsodu par nokavējumu 0,2% (nulle komats 

divi procenti) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības (t.sk. PVN) par katru nokavējuma dienu, 

taču nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no termiņā nepiegādāto Preču summas. 

7.2. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs 

pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu par nokavējumu 0,2% (nulle komats divi 

procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, taču 

nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās naudas summas. 

7.3. Ja Līgumā noteiktajā termiņā saskaņā ar Līguma 5.5.punkta noteikumiem PIEGĀDĀTĀJS 

neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PIEGĀDĀTĀJAM  10 

(desmit) dienu laikā atmaksāt PASŪTĪTĀJAM nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 10% 

(desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS atgriež 

bojāto preci PIEGĀDĀTĀJAM. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un otrs Līdzējs var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

7.5. Līdz brīdim, kad PIEGĀDĀTĀJS nodos Preces PASŪTĪTĀJAM, visu risku par to, ja Preces iet 

bojā vai bojājas, nes PIEGĀDĀTĀJS. 

7.6. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem 

zaudējumiem. 

 

8. Intelektuālā īpašuma nodrošināšana 

8.1. PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina aizstāv PASŪTĪTĀJU pret jebkādām pret PASŪTĪTĀJU vai ar 

to saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Prece, kas pārdota vai piegādāta 

saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. PIEGĀDĀTĀJS sedz visas 

izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar 

nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS sniedz PIEGĀDĀTĀJAM pietiekamu palīdzību un atļauj tam 

pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 

8.2. PIEGĀDĀTĀJS, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt PASŪTĪTĀJAM 

tiesības turpināt lietot Preci, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja 

šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad PIEGĀDĀTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM kompensāciju 

par Preces vērtību pēc nolietojuma atrēķināšanas. 

 

9. Nepārvaramas varas apstākļi 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un 

novērst. 

9.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, 

dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī 

citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

9.3. Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai neatbilstošu izpildes attaisnojumu 

nevar tikt atzīts PIEGĀDĀTĀJA un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga 

izpilde. 
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9.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu 

laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

9.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 

(trīsdesmit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā 

kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu 

atlīdzību. 

10. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana 

10.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir parakstīts gan no PASŪTĪTĀJA, gan no PIEGĀDĀTĀJA 

puses un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai abpusējai izpildei. 

10.2. PASŪTĪTĀJS nosūtot PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt 

Līgumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

10.2.1. PIEGĀDĀTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā piegādes termiņa 

izbeigšanās nav piegādājis PASŪTĪTĀJAM Preces (vai daļu no tām); 

10.2.2. PIEGĀDĀTĀJS ir pieļāvis citu Līguma saistību izpildes nokavējumu vismaz 2 (divas) 

reizes. 

10.3. PIEGĀDĀTĀJS Līguma 10.2.punktā minētajos gadījumos maksā līgumsodu par līgumsaistību 

neizpildi (papildus Līguma 7.1.punktā minētajam līgumsodam) 10% (desmit procentu) apmērā 

no Līguma summas. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1. 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. 

11.2. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā PIELIKUMU, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 

informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un 

Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie 

ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

11.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem 

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

neatņemamu sastāvdaļu. 

11.4. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 

normatīvajiem aktiem. 

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

strīdu izskata tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šī Līguma noslēgšanu 

un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šī 

Līguma parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz atklātā konkursa Datortehnikas iegāde 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām, Identi. Nr. DVĢ 2012/2 dokumentāciju un 

PIEGĀDĀTĀJA (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu. 

11.7. Kādam no šī Līguma noteikumiem,  zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

11.8. PIEGĀDĀTĀJS nedrīkst nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA 

iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

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

nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam. 

11.10. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz ____ lapām (ieskaitot pielikumu), pa 

vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. Līgumam ir viens pielikums: 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”. 

 

12. Kontaktpersonas 

12.1. Kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses: Jans Griņoks  

Tālrunis: 28707653,  e-pasts: dvg@dautkom.lv  

12.2. Kontaktpersona no PIEGĀDĀTĀJA puses:  

______________________, tālrunis ___________________, e-pasts____________. 

 

 

mailto:dvg@dautkom.lv
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16. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs            Piegādātājs : 

 

Daugavpils Valsts ģimnāzija          

Reģ.Nr. LV90001167749 

Cietokšņa ielā 33, 

Daugavpilī, LV-5401, 

Citadele banka, Daugavpils filiāle 

Konts: LV02PARX0000850064404 

Kods:  PARXLV22 

 

 

 

 

 

___________________/G.Mālniece/ 
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