
APSTIPRINĀTS 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas  

Iepirkuma komisijas  

2013.gada 8.februāra sēdē , 

Protokols Nr.2 

 

IEPIRKUMA 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8
1 

pantam 

 

„Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde 

 Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām” 

 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgā informācija 

 

 Iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 8
1
 pantu. 

 Iepirkuma mērķis ir saimniecības preču un remontmateriālu iegāde Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas vajadzībām līdz 2014.gada 28.februārim. Konkursa gaitā tiks izraudzīti pretendenti, 

kuri piedāvās Preci saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām par viszemāko cenu. 

            

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

      DVĢ 2013/2 

1.2. Pasūtītājs 

Daugavpils Valsts ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija).  

Iepirkumu organizē ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores 2013.gada 07.01.2013. 

rīkojumu Nr.1-11/5  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: 

Valentīna Zikova, Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniece administratīvi 

saimnieciskajā darbā 

Telefona/Faksa numurs: 65421633, 

e-pasta adrese: dvg@dautkom.lv 

 

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, kā arī Daugavpils pilsētas domes 

mājas lapā www.daugavpils.lv . 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 15
00   

līdz 2013.gada 22.februārim, 

plkst.10.
00

.  

 

http://www.daugrc.edu.lv/
http://www.daugavpils.lv/
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1.4. Pasūtījuma izpildes laiks 

1.4.1. Pasūtījuma izpildes laiks – līdz 2014.gada 28.februārim 

1.5. Līguma izpildes vieta  

Daugavpils Valsts ģimnāzija 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus iesniedz personīgi līdz 2013.gada 22. februārim 

plkst. 10.
00

 Daugavpils Valsts ģimnāzijas lietvedības pārzinei 105.kab., katru darba dienu no 

plkst. 8.
30 

līdz 12
00

 un no plkst.13
00

 līdz 15
00

, Cietokšņa  ielā 33, Daugavpilī, LV-5401,  vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam.  

 

1.6.2. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērtu atdod vai nosūta  

atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Daugavpils Valsts ģimnāzijas kabinetā Nr. 108,  

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, 2013.gada 22.februārī , plkst.10.
00

. 

1.6.4. Pasūtītājs garantē, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiks izpausts. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.7.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir noteikts 90 dienas skaitot no  

piedāvājuma atvēršanas dienas un šajā laikā pretendenti nav tiesīgi atkāpties no sava  

piedāvājuma vai viņu grozīt.  

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktajā  

termiņā, pasūtītājs var rakstiski prasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. 

Pretendents savu piekrišanu pasūtītājam apliecina rakstiski.  

1.8. Piedāvājuma noformēšana 

1.8.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts: 

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

- atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Saimniecības preču un remontmateriālu  

iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām”, konkursa identifikācijas numurs DVĢ 2013/2. 

Neatvērt līdz 2013.gada 22. februārim plkst. 10.
00

. 

1.8.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām: 

1.8.2.1.Pretendenta atlases dokumenti; 

1.8.2.2.Tehniskais un finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2), ievērojot tehnisko 

specifikāciju.  

1.8.3. Piedāvājumu pretendents  cauršuj un  ievieto nolikuma 1.8.1.apakšpunktā minētajā 

aploksnē.  

1.8.4. Katra piedāvājuma daļu cauršauj. Piedāvājuma daļas , uz kurām norāda attiecīgi  

„Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais un finanšu piedāvājums”, ievieto nolikuma  

1.8.1. apakšpunktā minētajā aploksnē.  
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1.8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, 

labojumiem vai svītrojumiem. 

1.8.5. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti var tikt  

iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu  

valodā. Pretējā gadījumā komisija uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

1.8.6. Dokumenta kopijas  apliecina atbilstoši normatīvo aktu  prasībām.  

1.8.7. Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

1.8.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst un piekrīt visiem nolikumā un 

iepirkuma līgumā (Pielikums Nr.3) ietvertajiem nosacījumiem. 

1.8.10. Ja piedāvājums kopumā vai kāda no tā daļām nav iesniegta atbilstoši nolikuma  

prasībām, pretendentu var izslēgt no tālākas vērtēšanas. 

1.8.11.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.2.apakšpunktā minēto gadījumu, ir  

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentam.  

 

1.9. Cita informācija 

1.9.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. 

1.9.2. Pretendentam pilnībā ir jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

iepirkuma rezultātiem. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

2.1. Saimniecības preču un remontmateriālu iegāde  Daugavpils Valsts   ģimnāzijas vajadzībām 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2).  

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 daļās: 

    2.2.1. Daļa Nr.1 „Elektropreces un elektroinstalācijas remontmateriāli”  

    2.2.2. Daļa Nr.2 „Santehnikas un ūdensapgādes materiāli”  

    2.2.3. Daļa Nr.3 „Celtniecības remontpreces un materiāli”  

    2.2.4. Daļa Nr.4 „Galdniecības remontmateriāli” 

    2.2.5. Daļa Nr.5 „Instrumenti un citi ar remontu saistīti piederumu”  

2.3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Katra 

iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi un iepirkuma komisija pieņems lēmumu par katru daļu 

 atsevišķi 

 

3.  Prasības pretendentam 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā 

     3.1.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no 

turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja: 

     3.1.1.1. pasludināts tā maksātspējas process ( izņemot gadījumus, kas maksātspējas    

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzekļa veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai 
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pārtraukta tā saimniecības darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts 

     3.1.1.2. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā valstī pārsniedz 100 latus. 

3.2. Pretendents ir reģistrēts Komerclikumā un likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmēju 

reģistru” noteiktajā kārtībā  vai līdzvērtīgā uzņēmējdarbību /komercdarbību reģistrējošā 

iestādē ārvalstī. 

3.3.  Viens no pretendenta veikaliem atrodas vismaz 10 km rādiusā no Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas, Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī. 

3.4.   Pretendents tehniskajā specifikācijā, (Pielikums Nr.2), nepārkopē pasūtītāja minimālās 

kvalitātes prasības precēm, bet piedāvā savu preces aprakstu. 

 

4.  Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti: 

    4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Pielikums Nr.1). 

    4.1.2. Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to neattiecas šādi 

nosacījumi: 

           4.1.2.1.  nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kas 

maksātspējas    procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzekļa veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta 

vai pārtraukta tā saimniecības darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

          4.1.2.2. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīves vieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta), nav nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā valstī pārsniedz 100 

latus. 

     4.1.3.  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas 

apliecības kopija. 

     4.1.4. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem. 

 4.2.  Tehniskais piedāvājums  

      4.2.1. Tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši tehniskās specifikācijas, preču 

kvalitātes apraksta – tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr.2) un pilnībā 

atbilst attiecīgās piedāvātās daļas prasībām.  

    4.3. Finanšu piedāvājums 

         4.3.1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kas aizpildīts atbilstoši tehniskās 

specifikācijas, preču kvalitātes apraksta – tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (Pielikums 

Nr.2). Nav pieļaujams pasūtītāja norādītā apjoma un mērvienības patvaļīgs grozījums vai 

kādas piedāvātās pozīcijas ailes neaizpildīšana.  

         4.3.2.  Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez un ar pievienotās vērtības 

nodokli ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
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5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji  

     5.1. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu par katru iepirkuma 

priekšmeta daļu atsevišķi (2.2.punkts), kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu 

Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.   

    5.2. Iepirkuma komisija: 

         5.2.1. Atver piedāvājumus un nosaka pretendentu līgumcenu;  

         5.2.2. Pārbauda vai uz pretendentiem neattiecas Publisko iepirkuma likuma 8.
1
 panta 

piektajā daļā noteiktie izslēdzošie nosacījumi, kā arī citas Nolikumā norādītās prasības. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;  

      5.2.3. Pārbauda finanšu – tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai; 

      5.2.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija to izlabo. 

      5.2.5. Nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu; 

      5.2.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasa Publisko 

iepirkumu likuma 8.
1
punkta 5.

2 
daļā minētos dokumentus; 

      5.2.6. Nosaka iepirkuma uzvarētāju; 

      5.2.7. Pasūtītājs noslēdz  līgumu ar pretendentu, kurš pēc komisijas vērtējuma ir 

piedāvājis zemāko cenu daļā. 

6. Piegādes līgums 

  6.1. Pasūtītājs, ar izraudzīto pretendentu daļā, slēdz piegādes līgumu, pamatojoties uz 

pretendenta piedāvājumu  saskaņā ar Nolikuma un  līguma nosacījumiem (Pielikums Nr.3) 

  6.2. Ja viens pretendents tiks atzīts par uzvarētāju vairākās daļās, ar pretendentu tiks slēgts 

līgums par katru daļu atsevišķi.  

 

7. Komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Komisijas tiesības 

    7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas  

nepieciešam piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu  

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

    7.1.2. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši  

nolikuma 1.8.apakšpunktā minētajām prasībām. 

    7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot pretendentu piedāvājumos pieļautās  

aritmētiskās kļūdas. 

    7.1.4. Pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

    7.1.5. Izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, ja kāds no izraudzītajiem 

pretendentiem atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju. 

    7.1.6. Pieņemt lēmumu slēgt līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu  

piedāvājumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. 

    7.1.7. Veikt citas darbības, kas izriet no šā nolikuma un iepirkuma procesu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 
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7.2. Komisijas pienākumi 

    7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

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

pret tiem. 

    7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu  

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt  

lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

    7.2.4. Nodrošināt konkursa rezultātā saņemtās informācijas konfidencialitāti. 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības 

    8.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu 

piedāvājumu, attiecīgi noformējot to ar norādi „Grozījumi”. 

    8.1.2. Laikus rakstiski pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.  

 

8.2. Pretendenta pienākumi 

    8.2.1. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām. 

    8.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

    8.2.3. Sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

    8.2.4. Segt visas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas. 

 

9. Pielikumi 

 9.1. Nolikums izstrādāts uz 6 lapām. Visi pielikumi ir šā nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. 

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

         1.  pielikums – Pieteikuma veidlapa;  

         2.  pielikums – Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums saimniecības preču   

              un  remontmateriālu iegādei Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām 

         3. pielikums – Līguma projekts. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja _______________ /V.Zikova/ 
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Pielikums Nr. 1 

      Iepirkuma  nolikumam 

Id.Nr.DVĢ 2013/2 

 

 

PIETEIKUMS 

 
Komersants 

_____________________________________________________________________ 

(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 iepirkumā  “Saimniecības preču un  remontmateriālu 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 saimniecības preces un remontmateriālus  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 2013.gada ___.____________ 
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Pielikums Nr.3 

Iepirkuma  nolikumam 

Id.Nr.DVĢ 2013/2 

 

PROJEKTS 

 

LĪGUMS Nr. _____ 

par saimniecības preču un remontmateriālu iegādi 

 Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām Daļā Nr. ___ 

 

Daugavpilī,                                                                                        2013.gada __.________ 

 

Daugavpils Valsts ģimnāzija, reģ. Nr.LV90001167749, tās direktores Guntas 

Mālnieces  personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – PIRCĒJS no vienas puses, 

un  

 ____________________, reg.Nr. ____________,  tās _______________________ 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – PĀRDEVĒJS no otras Puses, abi kopā 

saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – tekstā Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

2.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Daugavpils Valsts ģimnāzija vajadzībām daļā Nr.____,  

saskaņā ar iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) saimniecības  

preces un remontmateriālus, (turpmāk tekstā - prece), kas atbilst Latvijas  Republikas un Eiropas 

Savienības spēkā esošajos  normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes   prasībām.  

2.2. Preces daudzums tiek noteikts no Pircēja puses iesniegtajā (telefoniski vai rakstiski) un 

no Pārdevēja puses izpildīšanai pieņemtajā (telefoniskajā vai rakstiskajā 

pasūtījumā. 

 

2. PRECES CENA, DAUDZUMS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 

 

2.1. Vienas PRECES cena noteikta saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu un tās 

apjoms uzrādīts atbilstoši tehniskai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1).  

2.2. Cena par PRECES 1 (vienu) vienību ir norādīta tehniskajā - finanšu piedāvājumā 

(Līguma pielikums Nr.1) Šajā cenā ir iekļauta PRECES vērtība, iepakojuma izmaksas, 

visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar 

PRECI. 

2.3. Līguma kopējā summa par plānoto PRECES piegādes apjomu sastāda ne vairāk kā LVL 

_________ (________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN piemēro 

Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā apmērā. 

2.4. Līguma kopējo summu sastāda visu PREČU, kas iegādātas, pamatojoties uz Līgumu, 

kopējā cenu summa. 

2.5. Preces cena ir konstanta un nemainīga visā līguma darbības laikā. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI 

 

3.1. PĀRDEVĒJS: 

3.1.1. Nodrošina PRECES atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem, kā 

arī ar likumiem un citiem tiesību aktiem noteiktiem un vispāratzītiem kvalitātes 

standartiem; 

3.1.2. PRECES marķējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai, tai 

objektīvi jāatspoguļo PRECES drošums vai nekaitīgums un kvalitāte.  
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3.2. PIRCĒJS: 

3.2.1. iegādājas Līguma prasībām atbilstošu PRECI un veic apmaksu; 

3.2.2. no PIRCĒJA puses atbildīgais par līguma izpildi: _____________   

         tālrunis:___________. 

        

       

4. KVALITATĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠA PRECE 

 

4.1. PRECES kvalitātei jāatbilst tehniskajā specifikācijā, Latvijas Republikas un Eiropas  

       Savienības   spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma  

         prasībām.  

4.2. Ar Līguma prasībām atbilstošu PRECI, šī Līguma ietvaros saprotama PRECE, kas atbilst  

 Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam    

 (Līguma pielikumsNr.1). 

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

5.1. Norēķināšanās par PRECI tiek veikta LVL (Latvijas valsts latos) ar pārskaitījumu  

 PĀRDEVĒJA norādītajā norēķinu bankas kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no   

 PĀRDEVĒJA iesniegta un PIRCĒJA akceptēta preču pavadzīmes – rēķinu saņemšanas. 

5.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu par  

 PRECI PĀRDEVĒJA kontā. 

5.3. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas  

 saistīti ar naudas pārskaitījumiem. 

5.4. Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda un  

 apstiprina savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Puses fiksē katras Puses  

 izpildītās un neizpildītās saistības. 

 

6. PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA 

 

6.1.  Pircējs var izdarīt Preču pirkumu uz vietas Pārdevēja veikalā, vai mutiski pasūtīt Preci, ja  

  tās nav Pārdevēja noliktavā. Pircējs var veikt pasūtījumu pa faksu:_____________,  

  e-pastu:___________ vai paziņojot par to Pārdevēja pilnvarotajai personai pa 

        tālruni_____________.  

6.2. Pārdevējam pircēja pasūtījumu ir jānodrošina 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc    

 Pircēja izdarītā pasūtījuma. 

6.3. Par preču iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja pilnvarotā amatpersona pašrocīgi  

 parakstījusi preču pavadzīmi – rēķinu. Ar šo brīdi Pircējam pāriet valdījuma tiesības un  

 preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pircējs iegūst tikai ar   

 brīdi, kad pilnībā norēķinājies par iegādātajām precēm. 

6.4. Pretenzijas par saņemto preču kvalitāti un citu līguma saistību nepildīšanu Pircējs 

 iesniedz Pārdevējam ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no preču pavadzīmes  

 saņemšanas brīža. 
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7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

 

7.1.  Ja PIRCĒJS neveic samaksu līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā līgumsodu 0,1%     

  (nulle  komats viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru  

  nokavēto dienu.  

7.2.  PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 5% (desmit procentu) apmērā no Līguma 

        kopējās summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma noteikumu izpildes. 

7.3.  Pēc PIRCĒJA vai PĀRDEVĒJA rakstveida pieprasījuma PĀRDEVĒJS vai PIRCĒJS  

  atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 

  normām, kas radušies PĀRDEVĒJA vai PIRCĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas  

  izpildes rezultātā. 

7.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.  

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1.  Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav 

bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, 

ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā 

no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas 

termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas 

apstākļi ir aizkavējuši līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 

dienām. 

8.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), 

valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no pusēm pilnīgi 

neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, 

ne novērst. 

8.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju 

ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai 

rūpībai, nav bijis iespējams novērst. 

8.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā   

brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA  

 

9.1.  Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,  

        Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad   

        domstarpības  risināmas Latvijas Republikas tiesā. 

 

10. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, TĀ GROZĪŠANAS,  

PAPILDĪŠANAS UN LAUŠANAS  KĀRTĪBA 

 

10.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz 2014.gada  

         28.februārim. 

10.2. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar   

          pušu vienošanos, kuru pievieno Līgumam un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

10.3. Katra no Pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru pusi  

         mēnesi iepriekš, ja netiek izpildītas Līguma saistības. 

10.4. Līguma laušanas gadījumā pusēm jānorēķinās par visām saistībām, kas radušās līdz 

         Līguma laušanas dienai. 
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10.5.  Vienas Puses īpašnieka vai īpašuma formas maiņas nevar būt par pamatu Līguma  

          izbeigšanai. Līguma izpildīšanas pienākums pāriet Pušu tiesību un saistību  

          pārņēmējiem. 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

 

11.1. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai  

 vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums  

 paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējiem. 

11.2. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

          rekvizītu izmaiņām. 

11.3. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz  

 Līgumu ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm. 

11.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām, tajā skaitā Līguma pamata 

         teksts uz __ (_________) lapām, 1. Līguma pielikums uz __ (_____) lapām  divos  

         eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA un otrs  

         pie PĀRDEVĒJA. 

 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES 

 

Pircējs:            Pārdevējs : 

 

 


