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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs   

DPIP2014/5 

1.2. Pasūtītājs  

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk tekstā –  Pārvalde). Konkursu organizē ar Daugavpils 

pilsētas Izglītības pārvaldes 2014.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.202-r izveidota iepirkuma komisija 

(turpmāk – komisija). 

1.2.1. Pasūtītāja rekvizīti: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401 

Reģistrācijas numurs: 90009737220 

Tālr.: 65421623, fakss: 65407431 

E-pasts: izglitiba@daugavpils.lv 

 

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

informāciju par procedūru:  

 Biruta Višņevska, Pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos 

 Tālruņa numurs: 65407423 

 Faksa numurs: 65407431 

 e-pasta adrese: biruta.visnevska@daugavpils.lv  

1.3. Nolikuma saņemšana 

1.3.1. Konkursa nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams pasūtītāja mājas lapā internetā: 

www.izglitiba.daugavpils.lv, sadaļā: publiskie iepirkumi un www.daugavpils.lv, sadaļā publiskie 

iepirkumi. Ar iepirkumu komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā var iepazīties  Pārvaldē, 

12.kab., Saules ielā 7, Daugavpilī, katru darba dienu no plkst. 8.
00 

līdz 12
00

 un no plkst.13
00

 līdz 16
00 

līdz 2014.gada 26.maijam, plkst.10.
00

.  

1.3.2. Iepirkuma grozījumi un atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek publicētas pasūtītāja mājas lapā 

internetā www.izglitiba.daugavpils.lv, sadaļā: publiskie iepirkumi. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi 

sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērot to savā piedāvājumā. 

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība  

1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 26.maijam, plkst.10.
00

,  

Pārvaldes kancelejā (2.stāvs 18.kab.), Saules ielā 7, Daugavpilī, iesniedzot personīgi vai atsūtot 

pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam 

termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks 

nosūtīts pa pastu iesniedzējam.  

1.4.2. Piedāvājumi tiks atvērti Pārvaldes sēžu zālē (2.stāvs 9.kab.), Saules ielā 7, Daugavpilī, 

2014.gada 26.maijam,  plkst. 10.
00

. 

1.4.3. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 dienas, skaitot no 
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konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.4.2.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.  

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1.punktā noteiktajā termiņā, 

pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  

1.6. Piedāvājuma noformēšana 

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme “Piedāvājums atklātam konkursam “Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas 

vispārizglītojošu izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot visparīgo vienošanos”, id.Nr. 

DPIP2014/5. Neatvērt līdz 2014.gada 26.maijam, plkst.10.
00

. 

1.6.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī nolikuma prasībām, tiem jābūt 

sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumam jābūt cauršūtam. 

1.6.3.   Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.6.1. punktā minētajā aploksnē.  

1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.  

1.6.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija   jāapliecina MK 

28.09.2010. noteikumos Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kātība”  netaiktajā 

kārtībā. 

1.6.8. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.1.punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.6.9. Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

1.7. Cita informācija 

1.7.1.Papildus informācijas (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana  tiek 

nodrošināta ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

 termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus. 

1.7.2. Ar informāciju Pretendents ar Pasūtītāju apmainās rakstiski. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:  

2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir  papīra iegāde Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo  izglītības iestāžu 

vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.3. Maksimālais apjoms – 28 174,00 euro (bez PVN)  

2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

2.1.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.    

2.1.6. Iepirkuma priekšmeta CPV kods – 30199000-0. 

3.   Pretendenta atlases pasības 

 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā: 

3.1.1.Konkursā var piedalīties jebkurš pretendents, kas ir tiesīgs veikt iepirkuma priekšmeta piegādi; 

3.1.2. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39
1
.panta minētie izslēgšanas nosacījumi. 



3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta  profesionālo  darbību:  

3.2.1. pretendents ir reģistrēts likumdošanā noteiktā kārtībā; 

3.2.2. pretendentam  jābūt pozitīvai pieredzei atbilstoši šim iepirkuma priekšmetam ne mazāk kā 3 

(trīs) pēc satura un apjoma līdzīgu pakalpojumu veikšanā pēdējos 3 (trīs) gados, ko apliecina ne mazāk 

kā 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. Par līdzīga apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi 

pakalpojumi, kuru līguma summa ir vienāda vai lielāka kā šajā iepirkumā pretendenta piedāvātā 

līgumcena. 

 

                                    4. Prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju 

 

Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendents atbilst šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, ir jāiesniedz: 

4.1. pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru 

parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona; 

4.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 

4.3. pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 

39
1
.panta  minētie izslēgšanas nosacījumi (4.pielikums); 

4.9. Tehnikais piedāvājums; 

4.10. Finanšu piedāvājums (3.pielikums). 

4.11. Informāciju par pretendenta adresi, tālruni, bankas kontu, kontaktpersonu. 

5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaude un finanšu piedāvājumu vērtēšana 

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar vidējo viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā 

minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

5.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: 

- 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude.  

- 2.posms – pretendentu atlase. 

- 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.  

- 4.posms – finanšu piedāvājuma vērtēšana.  

5.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

5.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus 

rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

 

5.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
5.5.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude:  

Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformējuma 

prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. 

 

 

5.6. Pretendentu atlase 
5.6.1. 2.posms – pretendentu atlase:  

Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu, tā kompetenci, profesionalitāti, lai noteiktu atbilstību 

paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendenta atlase notiek pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem, 

pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām. 

Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem dokumentiem, komisija lemj par 



pretendenta atbilstību nolikuma prasībām un izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā. 

5.7. 3. posms – tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:  

5.7.1. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 1.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” 

norādītajam prasību līmenim. 

5.7.2. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam tehniskās specifikācijas prasību 

līmenim attiecīgajam piedāvājumam, komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības 

iepirkuma procedūrā.  

5.8. 4. posms – finanšu piedāvājuma (3.pielikums) pārbaude: 

5.8.1. Iepirkuma komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas netika noraidīti 1., 2. un 3.posmā. 

5.8.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek 

konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

5.8.3. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

6. Uzvarētāja noteikšana un līguma slēgšana 

6.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu noslēgt vispārīgo vienošanos ar pretendentu, kurš nodrošina nolikumā 

noteiktās prasības. 

6.2. Komisija patstāvīgi veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.
1 
pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu 

neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām 

prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijiem pieprasa no pretendenta, kuram piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts 

Latvijā), kas apliecina, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

6.3. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu slēdz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde kā 

pasūtītājs ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta piektajā daļā noteiktā 

nogaidīšanas termiņa beigām. Pirkuma līgumus kā pircējs slēdz katra izglītības iestāde atsevišķi. 

6.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir 

tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu, kura vidējā cena ir viszemākā. Ja arī nākamais izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

7.1.Komisijas darbības pamatnoteikumi: 

7.1.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā 

priekšsēdētāja pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks. 

7.1.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi.  

7.1.3. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās 

vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.1.4. Ja komisijas loceklis attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās kādā vērtēšanas posmā, attiecīgais 

komisijas loceklis savu darbību komisijā turpina, sākot ar nākamo vērtēšanas posmu. 

7.1.5. Komisijas sēžu un sanāksmju protokolus paraksta komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā sēdē 

vai sanāksmē. Ziņojumu par iepirkuma procedūru paraksta visi komisijas locekļi. 

7.1.6. Ja likumā noteiktajā termiņā ir saņemts ieinteresētās personas rakstisks pieprasījums par 

nolikumu, priekšsēdētājs nekavējoties sasauc komisijas sēdi. Komisija apspriež saņemto pieprasījumu, 

pieņem lēmumu par sniedzamo atbildi vai grozījumu izdarīšanu nolikumā un attiecīgi sagatavo atbildi 

vai likumā noteiktajā kārtībā izstrādā grozījumus nolikumā. 

 

7.2.Iepirkuma komisijas tiesības: 

7.2.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma 



ievietošanas interneta tīklā vai publicēšanas, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības 

birojam. Paziņojums tiek ievietots interneta tīklā vai publicēts likumā noteiktajā kārtībā. Ja nolikumā 

izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no likumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa vai ilgāks 

laiks, piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par nolikumā izdarītajiem 

grozījumiem nosūtīts IUB, nedrīkst būt īsāks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta (3) daļas 

prasībām.  

7.2.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa pagarinājumu. 

7.2.3.Pieņemt tikai atbilstoši noformētu piedāvājumu, kurā iekļautā informācija nav pieejama līdz 

piedāvājuma vai pieteikuma atvēršanas brīdim. 

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

pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai.  

7.2.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, komisijai ir tiesības 

pieprasīt pretendentu uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju. Ja 

pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc 

tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

7.2.6. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu. Ekspertam 

ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu 

informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 

7.2.7. Noteikt konkursa uzvarētājus. 

7.2.8. Noraidīt visus piedāvājumus, kā arī veikt citas konkursa nolikumā un normatīvajos aktos 

paredzētās darbības. 

7.2.9. Komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu noteikšanai 

un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas izmantošanai citiem mērķiem 

nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstiska piekrišana. 

 

7.3.Iepirkuma komisijas pienākumi: 

7.3.1. Izvēlēt no komisijas locekļu vidus kontaktpersonu vai uzdod sekretāram pildīt arī komisijas 

kontaktpersonas pienākumus. 

7.3.2. Izsniegt konkursa nolikuma kopijas un reģistrēt tā saņēmējus šajā nolikumā un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.3.3. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai konkursa nolikuma saņēmēju saraksts netiktu 

izpausts. 

7.3.4. Nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu uz vietas, 

neiekasējot maksu. 

7.3.5. Trīs darba dienu laikā sniegt rakstiskas atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstiskiem jautāju-

miem par konkursa norisi un informēt arī pārējos ieinteresētos pretendentus, kuri jau saņēmuši noli-

kumu. 

7.3.6. Protokolēt sanāksmes. Komisijas sēdes un sanāksmes protokolē, kā arī sagatavo iepirkuma 

procedūras ziņojumu, komisijas sekretārs.  

7.3.7. Nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai. 

7.3.8.Saņemot pretendenta pieprasījumu, trīs darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, 

izsniegt pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju. 

7.3.9. Ievietot informāciju par konkursa nolikuma grozījumiem pasūtītāja mājas lapā internetā, kurā ir 

pieejami konkursa nolikuma dokumenti.  

7.3.10. Nodrošināt, lai atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās ne mazāk kā trīs 

komisijas locekļi. 

7.3.11. Nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas 



pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.  

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenta tiesības: 

8.1.l. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par konkursa norisi.   

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

8.1.4. Pieprasīt un saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju. 

8.1.5. Pieprasīt izskaidrot lēmumu, kas pieņemts par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā. 

8.1.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem no Pasūtītāja puses.  

8.1.7. Citas šajā nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.  

8.2.Pretendenta pienākumi: 

8.2.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos 

nosacījumus. 

8.2.2. Patstāvīgi sekot pasūtītāja mājas lapā ievietotajai informācijai par izdarītajiem grozījumiem 

konkursa nolikumā. 

8.2.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt papildus 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja to pieprasa iepirkuma komisija. 

8.2.4. Rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas beigām līdz konkursa noslēgumam 

par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar: 

8.2.4.1. pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu; 

8.2.4.2. tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

9.Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu: 

Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”. 

 

Pielikumā:  1. pielikums. Tehniskā specifikācija. 

 2. pielikums. Pieteikums dalībai atklātā konkursā. 

 3. pielikums. Finanšu piedāvājums. 

 4. pielikums. Apliecinājums. 

 5.pielikums. Vispārīgā vienošanās ar pielikumiem 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja    ___________________ /B.Višņevska/ 

 

 



1.pielikums 
Atklāta konkursa „Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītpjošo  

iezglītibas iestāžu vajadzībām,noslēdzot vispārīgo vienošanos”, 

 id. Nr.DPIP2014/5, nolikumam 
 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Daugavpilī 

 

 

Nr. 

p/k 

Prece Preces prasības/īpašības Mērv.  

1. Papīrs Multifunkcionāls, A4 formāts, 80g/m2 1 iepakojums. 

Iepakojumā ne 

mazāk kā 250 

loksnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 
Atklāta konkursa „Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītpjošo  

iezglītibas iestāžu vajadzībām,noslēdzot vispārīgo vienošanos”, 

 id. Nr.DPIP2014/5, nolikumam 
 

Pieteikums dalībai atklātā konkursā 

“Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībām, 

noslēdzot vispārīgo vienošanos”, id.Nr.DPIP2014/5 

Pretendents, 

___________________________________________, reģ. Nr.________________ 

 (pretendenta nosaukums)                                                      (reģistrācijas numurs) 

 __________________________________________________________________, 

               (Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs) 

tā __________________________________________________________ personā 

(Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds) 

(personas kods______________) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

piesakās piedalīties atklātā konkursā „Par papīra piegādi Daugavpils pilsētas  vispārizgklītojošo 

izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos ” 

 apņemas ievērot konkursa nolikumu;  

 atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60  (sešdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

 apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt vienošanos un līgumus un izpildīt 

visus šo līgumu pamatnosacījumus; 

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 

Paraksts:  

____________________________________________  

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)  

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________ 

Amats: _____________________________________________ 

Pretendenta adrese: ___________________________________ 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri ________________________ 

e-pasts:_____________________________________________ 

Z.v. 

Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 

obligāti jāpievieno pilnvara). 

 

 
 

 

 

 

 



3.pielikums 
Atklāta konkursa „Par  papīra piegādi Daugavpils  

pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos”, 

 id. Nr.DPIP2014/5, nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Atklātam konkursam „Par papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības    

iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos”,  identifikācijas Nr. DPIP2014/5 

 

 Iepazinušies ar atklātā konkursa „Par papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos”, identifikācijas Nr. DPIP2014/5, 

noteikumiem, mēs piedāvājam šādas cenas: 

 

Preces 

nosaukums 

Mērvienība       Cena par  

       vienību 

    euro bez PVN 

   

 

 

 

 

 

 

Mēs garantējam augstāk minēto cenu nemainīgumu piedāvājuma derīguma laikā vai līdz 

_____________________. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa atklāts konkurss “ 

“Par papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot 

vispārīgo vienošanos”, identifikācijas Nr. DPIP2014/5. 

 

 

 

________________ ____________________ ________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.pielikums 
Atklāta konkursa „Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo 

 izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos” 

 identifikācijas Nr. DPIP2014/5, nolikumam 

 

  

APLIECINĀJUMS 

 

2014.gada ___ .___________ 

 

(pretendenta nosaukums) piesakoties atklātam konkursam  „Par papīra piegādi Daugavpils pilsētas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībam, noslēdzot vispārīgo vienošanos”, id.Nr. DPIP2014/5,  

apliecina, ka uz (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.
1
panta izslēgšanas 

nosacījumi: 

1. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 

sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā 

nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas, koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 

izpaužas kā:  

a. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas 

nelikumīgi, 

b. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas; 

3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas 

cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts. 

5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parādu,  tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts 

Datums 

 

 

 

 

 



4.pielikums 
Atklāta konkursa „Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo 

 izglītības iestāžu vajadzībām, noslēdzot vispārīgo vienošanos” 

 identifikācijas Nr. DPIP2014/5, nolikumam 

 

 

 

                                                    VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

 

Daugavpils, 2014.gada ___._______ 

 

               Daugavpils pilsētas Izglītības parvalde, vadītājas Marinas Isupovas personā, kura rīkojas uz 

Nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

                __________________, reģ.numurs__________, tās ____________personā, kas darbojas uz 

___________pamata (turpmak – Piegādātājs), no otras puses, (abi kopā – Puses), 

 

           Pamatpjoties uz Piegādātāja atklatajā konkursā „Par  papīra piegādi Daugavpils pilsētas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībam, noslēdzot vispārīgo vienošanos”, id. Nr.DPIP2014/5  

(turpmāk – Konkurss) iesniegto piedāvājumu, 

       

            Ņemot vērā Iepirkuma komisijas 2014.gada ___._________lēmumu (protokols Nr.____), 

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 15.punktu un 65.punktu, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk – 

Vienošanās) par turpmāk minēto: 

 

1. Vienošanās priekšmets ir biroja papīra piegāde tām vispārizglītojošām izglītības iestādēm 

(turpmāk – iestādes), kuras ir uzrādītas 1.pielikumā. 

2. Parakstot Vienošanos Piegādātājs iegūst tiesības slēgt atsevišķus pirkuma līgumus par biroja 

papīra piegādi Pasūtītāja iestādēm, par Vienošanās 2.pielikumā noteikto cenu, kas pilnībā 

atbislst pretendenta Konkursā iesniegtajam piedāvājumam, bet Iestādes prasīt šāda līguma 

noslēgšanu. 

3. Pirkuma līgumi ar visām Iestādēm slēdzami tādā, kāda noteikta Vienošanās 3.pielikumā. 

Pieļaijamas nebūtiskas korekcijas un atkāpes, kas neietekmē līguma būtību. 

4. Katra Iestāde par noteikto preci norēķinās ar Piegādātāju patstāvīgi. Pasūtītājs nav atbildīgs par 

Iestādes saistībām pret Piegādātāju, kas rodas noslēdzot atsevišķos pirkuma līgumus. 

5. Pretendenta piedāvātā preces cena paliek nemainīga visā Līguma darbības laikā, izņemot 

gadījumu, ja puses vienojas par preces piegādi par cenu, kas ir zemāka nekā konkursā norādītā. 

6. Vienošanās stājas spēkā 2014.gada____ un ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.  

7. Pirkuma līgumi tiek slēgti un preces piegādātas Vienošanās spēkā esamības termiņa laikā. 

8. Puses var izbeigt šo Vienošanos ierakstītā pasta sūtījumā ar paziņojumu par izbeigšanu nosūtot 

informatīvu vēstuli otrai pusei divus mēnešus iepriekš. Tādā gadījumā spēku zaudē arī visi uz 

Vispārīgās vienošanošanāspamata noslēgtie atsevišķie pirkuma līgumi, kuri vēl nav izpildīti. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS:                                                         PIEGĀDĀTĀJS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           1.pielikums 

                                                                                                Pie Vispārīgās vienošanās 

 

 

                             Vispārizglītojošo izglītības iestāžu saraksts 

 

 

Iestāde Adrese 

Daugavpils Valsts ģimnāzija Cietokšņa, 33 

 

Daugavpils  Centra vidusskola Kandavas, 17  

 

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Tautas, 59 

 

Daugavpils  3.vidusskola 

 

Raiņa, 30 

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola Komunāla, 2 

 

Daugavpils 9.vidusskola 18.Novembra, 47 

 

Daugavpils 10.vidusskola Tautas, 11 

 

Daugavpils 12.vidusskola Kauņas, 8, Jelgavas, 30 a 

 

Daugavpils 13.vidusskola Valkas, 4 a 

 

Daugavpils 15.vidusskola Valkas, 4 

 

Daugavpils 16.vidusskola Aveņu, 40 

 

Daugavpils 17.vidusskola Valmieras, 5 

  

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Varšavas, 2; Marijas, 1 

 

Daugavpils 11.pamatskola Arhitektu, 10 

 

Daugavpils Saskaņas pamatskola Saules, 7 

 

Daugavpils Vienības pamatskola Ģimnāzijas, 32 

 

Daugavpils 1.speciālā pamatskola 18.novembra 197 b 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                           3.pielikums pie Vispārīgās vienošanās 

                                                                                            

                                                                                         Līguma projekts 

 

                                     PIRKUMA LĪGUMS 

 

Daugavpilī, 2014.gada ____.___________ 

 

____________,reģ.Nr.___________,juridiskā adrese___________,__________personā, kurš/kura 

rīkojas pamatojoties uz___________pamata, turpmāk tekstā PIRCĒJS, no vienas puses, un 

 

 

____________,reģ.Nr.___________,juridiskā adrese___________,__________personā, kurš/kura 

rīkojas pamatojoties uz___________pamata, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, no otras puses, bet abi 

kopā turpmāk tekstā LĪDZĒJI vai PUSES, 

Ņemot vērā starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un __________2014.gada ___.______ 

noslēgto Vispārīgo vienošanos par preču piegādi atklata konkursa  „Par papīra piegādi Daugavpils 

pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vajadzībam, noslēdzot vispārīgo vienošanos”, id.Nr. 

DPIP2014/5,  noslēda šāda satura līgumu: 

 

1.Līguma priekšmets 

 

1.1. Pārdevējs pardod un piegādā, bet Pircējs pērk un pieņem (preču nosaukums), tādā skaitā un 

funkcionalitātē, kas noteikts šī līguma 1.pielikumā (turpmāk – prece). 

1.2. Pārdevējs pardod Pircējam preces pienācīgā  kvalitātē. Par atsavinātās lietas trūkumiem 

Pārdevējs ir atbildīgs saskaņā ar Civillikumu. 

 

     2.Pirkuma maksa un norēķinu kartība 

 

2.1. Pirkuma maksa ir noteikta euro un sastāda _________(_____) bez pievienotās vērtības nodokļa un 

________(____) ar pievienotās vērtības nodokli. 

2.2. Pircējs veic pirkuma maksas apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas, 

pamatojoties uz Pārdevēja izsniegto preču pavadzīmi, parskaitot naudu Pārdevēja bankas norēķinu 

kontā. 

 2.3. Par samaksas dienu šī Līguma izpratnē uzskatāms Pircēja bankas maksājuma uzdevumā minētais 

datums.  

          3. Preces kvalitāte. 

 

3.1. Pārdevējs garantē, ka prece atbilst spēkā esošajiem valsts standartiem vai citos normatīvi 

tehniskajos dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes prasībām, kā arī preces izgatavotāja sniegtajai 

informācijai. 

3.2. Pārdevējs neatbild par tiem bojājumiem, kas precei radušies, ja Pircējs nepareizi vai nevērīgi to 

uzglabājis. 

3.3. Preces nodošanas laikā Pārdevējam jāsniedz Pircējam nepieciešamā informācija par preces 

glabāšanas noteikumiem. 

3.4. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs preces ražotāja un Latvijas Republikas spēkā esošās 

likumdošanas noteiktajā preces garantijas laikā konstatēto nekvalitatīvo preci, t.sk. galapatērētāja 

(lietotāja) atdoto, kurai nav garantijā nenodrošināto (t.sk. mehāniska rakstura) bojājumu vai kuras 

bojājumi nav radušies Pircējam vai galapatērētājam neglabājot un nelietojot preci saskaņā ar garantijas, 

glabāšanas noteikumiem, ar pietiekamu rūpību un kārtību, apmainītu pret atbilstošas kvalitātes preci 

vai kompensētu tās vērtību naudā. 

3.5. Nekvalitatīvas preces apmaiņu Pārdevējs veic __ (skaits cipariem) (________________)  (skaits 

vārdiem) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža (termiņš tiks norādīts ņemot vērā iesniegto 



piedāvājumu). 

   

4. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība 

 

4.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas no šī līguma vai tā sakarā, tiek atrisinātas Pusēm vienojoties 

pārrunu ceļā, bet, ja Pusēm šādu vienošanos pārrunu ceļā divu nedēļu laikā panākt nav izdevies, tad 

strīds tiek izšķirts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Puses ir viena otrai atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un 

tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kas tieši 

paredzēti šajā Līgumā. 

 4.3. Visas saistības, izdevumus un atbildība par preces glabāšanu un saglabāšanu, kā arī viss risks par 

tās bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam no preču pieņemšanas brīža. 

 4.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt šī Līguma darbību vai lauzt to, prasīt 

norēķināšanos līdz termiņa iestāšanās brīdim, kuru nosaka šis līgums, vai arī atprasīt Pircējam 

nodoto preci, ja Pircējs neizpilda kādus šī līguma noteikumus. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā pārtraukt šī Līguma darbību vai lauzt to, ja Pārdevējs nepilda 

kādus šī Līguma noteikumus. 

4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas atkāpjas no šī Līguma saistību 

izpildes, kuras norādītas Līgumā, Pircējs  uzņemas par to materiālo atbildību. 

4.7. Gadījumā, ja Pircējs savlaicīgi neapmaksā saņemto Preci un nokavē šajā Līgumā noteikto 

maksājumu termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1 % (nulle komats vienu procentu) 

apmērā no  piegādātās preces cenas par katru nokavēto dienu. 

4.8. Gadījumā, ja Pārdevējs nepiegādā pasūtīto preces partiju noteiktajā termiņā, Pārdevējs maksā 

Pircējam  līgumsodu 1 % (vienu procentu) no nepiegādātās preces cenas par katru nokavēto dienu. 

4.9. Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad tiek izpildītas saistības par kurām ir noteikts 

līgumsods. 

4.10. Ja viena Puse ir pieļāvusi nokavējumu, pildot savas no šī Līguma izrietošās saistības, otra Puse 

nav atbildīga par nesavlaicīgu savu saistību izpildi. 

4.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par 

zaudējumu atlīdzību. 

 

5. Nepārvarama vara. 

 

 5.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda 

neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanas rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas ka posta 

vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 

notikumus, kuri iziet ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, 

zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu 

pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās). 

5.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse 

rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, 

kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

 

6. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība. 

 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim. 

6.2. Puses var lauzt Līgumu pirms termiņa savstarpēji vienojoties, kas tiek noformēts protokola veidā 

un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

6.3. Gadījumā, ja kāda no pusēm nepilda saskaņā ar šo Līgumu uzņemtās saistības, katrai Pusei ir 

tiesības vienpusīgi lauzt šo Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to otru Pusi 14 (četrpadsmit) dienu 

laikā pirms laušanas. 

6.4. Citos gadījumos šo Līgumu var lauzt vienpusējā kārtā tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas 

Republikas likumdošanā. 



6.5. Jebkurā šī Līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā Pircējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā 

no tādas izbeigšanas vai laušanas atdot Pārdevējam visu saņemto un neapmaksāto Preci, kā arī nokārtot 

visas citas saistības pret Pārdevēju (t.sk. saistības par preces un līgumsodu apmaksu). 

6.6. Jebkurā šī līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu 

laikā no tādas izbeigšanas vai laušanas atgriezt Pircējam priekšapmaksu, ja tāda tika veikta. 

6.7. Līgumu var grozīt vai papildināt tikai Pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts protokola 

veidā un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

7. Noslēguma noteikumi. 

 

7.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā  noteiktās  

saistības  un  pienākumus. 

7.2. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā 

punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 

 7.3. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais  statuss, Pušu  amatpersonu  paraksta  tiesības, 

īpašnieki, vadītāji, kontaktpersonas, vai  kādi  līgumā  minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa  numuri, 

e-pasta  adreses, adreses  u.c.,  tad  tā  nekavējoties  rakstiski  paziņo  par  to  otrai Pusei. Ja Puse 

neizpilda šī apakšpunkta  noteikumus, uzskatāms, ka  otra Puse ir  pilnībā  izpildījusi  savas  saistības, 

lietojot  šajā  līgumā  esošo informāciju  par  otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie  nosacījumi  attiecas  

arī  uz  Līgumā  un  tā  pielikumos  minētajiem Pušu pārstāvjiem  un  to  rekvizītiem. 

  7.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālo informāciju, kas tām kļuvusi zināma, 

pildot šī Līguma noteikumus. 

  7.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu tiesību pārņēmējām. 

  7.6. Visa Pušu savstarpējā oficiālā sarakste kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām un 

nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem. 

  7.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējo šī līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

   7.8. Līgums  sastādīts  uz  trīs lapām  un  parakstīts  divos  eksemplāros, katrai  Pusei  viens  līguma  

eksemplārs, un  tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

 

Pircējs                                                                          Pārdevējs 

 

 

 

 

      

 


