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1. Vispārīgā informācija.
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2011/1.
1.2. Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde,
c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652.
1.3. Kontaktpersona Līvija Plavinska, tālrunis 64628805, e-pasta adrese:
livija.plavinska@inbox.lv.
2. Iepirkuma priekšmets.
2.1. traktora un sniega lāpstas iegāde (2. pielikums).
2.2. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks – ne vairāk kā 2 (divi) mēneši
no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņi.
3.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu
pagasta pārvaldē pēc adreses: c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov, pirmajā stāvā
pie lietvedes līdz 2011.gada 14.februārim plkst.11-00.
3.2. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai
iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Instrukcijas 3.1.apakšpunktā minētā
termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentiem.
4. Piedāvājumu noformēšana.
4.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
4.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā.
4.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt
šādām norādēm:
4.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
4.3.2. Piedāvājums iepirkumam „Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde
Nautrēnu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām” , identifikācijas Nr.
NPP 2011/1;
4.3.3. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
4.3.4. Neatvērt līdz 2011.gada 14.februārim plkst.11-00.
4.4. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija,
piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesien atsevišķi. Uz piedāvājuma oriģināla pirmās
lapas jābūt norādei “Oriģināls”, uz kopijas – “Kopija”, piedāvājuma oriģinālu un
kopiju iesaiņo kopā, vai ievieto vienā aploksnē.
4.5. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, apzīmogotiem,
lapām sanumurētām. Piedāvājumam pievienotie bukleti un brošūras var netikt
cauršūti.
4.6. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:
4.6.1. Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes iepirkuma
komisijai;
4.6.2. Piedāvājums iepirkumam „Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde
Nautrēnu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām”, identifikācijas Nr.
NPP 2011/1;
4.6.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, telefona un faksa
numuri, e-pasta adrese, datums.
4.7. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko
visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.
4.8. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
4.8.1. Pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā
(1.pielikums);
4.8.2. Tehniskais piedāvājums (6.pielikums);
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4.8.3. Finanšu piedāvājums (7.pielikums).
4.9. Visām piedāvājuma daļām un pieteikumam dalībai iepirkumā jābūt
cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
4.10. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez
labojumiem.
4.11. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.12. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot
Instrukcijas 3.2.apakšpunktā paredzēto gadījumu.
4.13. Ja
Pretendenta
iesniegtais
piedāvājums
neatbilst
Instrukcijas
4.1.–4.11.apakšpunktu prasībām, iepirkuma komisija attiecīgā Pretendenta
piedāvājumu neizskata.
4.14. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
5. Prasības pretendentiem:
5.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:
5.1.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām.
5.1.2. Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma līguma nosacījumu izpildei
nepieciešamās tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.
5.1.3. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir piegādājis vismaz piecus attiecīgā tipa
transportlīdzekļus, kā arī Pretendents ir nodrošinājis tehnisko apkopi (servisu) šāda
tipa transportlīdzekļiem.
5.1.4. Pretendentam Latvijas Republikas teritorijā ir vismaz viena ražotāja, vai tā
pilnvarotā pārstāvja atzīta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas vieta,
kurā ir iespējams nodrošināt traktoru tehnisko apkopi un garantijas remontu.
5.1.5. Pretendents ir attiecīga ražotāja, kura produkts tiek piedāvāts, pilnvarots
pārstāvis.
5.2. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:
5.2.1. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas
izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā
komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta
pārstāvības tiesībām.
5.2.2. Pretendenta tirdzniecības vietas apliecības kopija, ja šāda apliecība ir
nepieciešama saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.
Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas
reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences,
sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu.
5.2.3. Apliecinājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas
prasībām (4.pielikums).
5.2.4. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai izplatītāja dokuments (izziņa,
apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas apliecina, ka
Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.
5.2.5. Attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja sertificētu Tehniskās apkopes (servisa)
sniegšanas vietu saraksts (5.pielikums) Latvijas Republikas teritorijā un ražotāja
izsniegta katras vietas sertifikāta, apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopija.
5.2.6. Pretendenta pēdējos trijos gados veikto traktoru piegāžu saraksts
(6.pielikums) un vismaz viena pasūtītāja atsauksme par to, kad un kādu tehniski
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līdzvērtīgu transportlīdzekļu piegāde ir veikta un kādi tehniskās apkopes (servisa)
pakalpojumi ir sniegti pienācīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5.2.7. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt
piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no 5.2.1.apakšpunktā minētājā
izziņā norādītām personām.
5.2.8. Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām
un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit)
darba dienām, jāiesniedz Latvijas un ārvalsts kompetentas institūcijas (ja pretendents
nav reģistrēts Latvijā) ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdotā
izziņa, kura apliecina, ka pretendentam Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu
administrēšanas iestādes Latvijā ne agrāk kā 1(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas
dienas izdotā izziņa, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus.
6. Tehniskais piedāvājums.
6.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai
specifikācijai. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Instrukcijai pievienotajai
tehniskā piedāvājuma formai (7.pielikums).
7. Finanšu piedāvājums.
7.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai
(8.pielikums).
7.2. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, atsevišķi
jānorāda PVN summa un cena ar PVN.
7.3. Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma
izpildi.
8. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude.
8.1.
Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja:
8.1.1. piedāvājumā iekļautie dokumenti nav parakstīti;
8.1.2. piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Instrukcijas 4.14.apakšpunktā
noteiktajam.
8.2. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek
tālāk izvērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
8.2.1. Pretendents atbilstoši Instrukcijas prasībām nav iesniedzis 5.2.apakšpunktā
norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst Instrukcijas 5.1.apakšpunkta prasībām
un/ vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis
iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kuru noteikusi
komisija, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām.
9. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.
9.1. Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes iepirkuma komisija veic
tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
9.2. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja komisija konstatē, ka
Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Tehniskajai
specifikācijai.
10. Finanšu piedāvājumu pārbaude.
10.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtajos piedāvājumos nav aritmētisko
kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 56.panta trešo daļu.
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10.2. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un pirms
šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
48.pantu, pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma
nosacījumiem, t.sk. pasūtījuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo,
tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas
pazeminājumu.
10.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek
noraidīts.
11. Piedāvājumu vērtēšana un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
noteikšana.
11.1. Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma
komisija no Onstrukcijā noteiktajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā piedāvāto vieglās automašīnas
cenu LVL, bez PVN (kopā ar visu Tehniskajā specifikācijā noteikto obligāto
aprīkojumu), automašīnas piegādes termiņu no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas,
kā arī garantijas termiņus, piedāvāto tehnisko apkopju intervālu un tehnisko apkopju
izmaksas.
12. Iepirkuma rezultātu paziņošana.
12.1. Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkumā izraudzīto pretendentu
3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
13. Iepirkuma komisija.
13.1. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās vismaz 2/3 (divas
trešdaļas) komisijas locekļu.
13.2. Komisijas tiesības:
13.2.1. rakstiski pieprasīt no Pretendentiem iesniegtās informācijas precizēšanu;
13.2.2. pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu;
13.2.3. pieaicināt komisijas darbā speciālistus kā ekspertus ar padomdevēja
tiesībām;
13.2.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
13.3. Komisijas pienākumi:
13.3.1. izskatīt Pretendentu piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu
iesniegšanas termiņā;
13.3.2. pieņemt lēmumu Publisko iepirkumu likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā;
13.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
14. Pretendentu tiesības un pienākumi.
14.1. Pretendenta tiesības:
14.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma
iesniegšanu;
14.1.2. pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām
prasībām, kā arī veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
14.2. Pretendenta pienākumi:
14.2.1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par
savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu līdz
Instrukcijas 3.1.apakšpunkā noteiktajam termiņam;
14.2.2. iepirkuma komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un
paskaidrojumus par iesniegto piedāvājumu;
14.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu ievērot visus Iepirkuma instrukcijas
noteikums.
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1.pielikums
Pieteikums1
Iepirkums „Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta
pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām”
(identifikācijas Nr. NPP 2011/1)
Iepirkuma komisijai
Saskaņā ar instrukciju iepirkuma pretendentiem, apstiprinu piedāvājumā
sniegto ziņu patiesumu, piekrītu instrukcijā noteiktajam un apņemos nodrošināt
vieglās automašīnas piegādi saskaņā ar instrukcijas un tās pielikumu
nosacījumiem.
Piedāvāju piegādāt traktoru Belaraus -1025 unsniega lāpstu SV-30 saskaņā ar
tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu par cenu <cena skaitļiem un
vārdiem> LVL, bez PVN. (Cenā ir iekļauts obligātais aprīkojums).
Apstiprinu, ka piedāvātā traktora un sniega lāpstas piegādes termiņš no
iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir <skaitļiem un vārdiem> dienas.
Apstiprinu, ka piedāvātā traktora tehniskās apkopes vidējais intervāls ir
<skaitliski un vārdiski> km.
Apstiprinu, ka piedāvātā traktora garantijas laiks ir <skaitļiem un vārdiem> gadi
vai <skaitļiem un vārdiem> km un atsevišķo mezglu garantijas laiks ir:
Garantijas objekts
Virsbūve (pret caurrūsēšanu)
Motors
Pārnesumkārba
Dzenošais tilts
Velkošais tilts
Nobraukuma ierobežojums garantijas
laikā

Garantijas laiks (gadi)

un piedāvātās sniega lāpstas garantijas laiks ir <skaitļiem un vārdiem> gadi.
Apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
Apstiprinu, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā līdz __________________.

Pretendenta nosaukums .................................................................................................
Reģistrācijas Nr..................................................................................................
Juridiskā adrese:..............................................................................................................
Biroja adrese: .................................................................................................................
Kontaktpersona: .............................................................................................................
(vārds, uzvārds, amats)

Tālrunis: ..........................................................................................................................
1

Piezīme: Atklāta konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

7
Fakss: ...............................................................................................................................
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ...............................................................................
Banka: ..............................................................................................................................
Kods: ..............................................................................................................................
Konts: ..............................................................................................................................
Tālrunis: ..........................................................................................................................
Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati
ir patiesi.
Piedāvājums sastāv no ................... cauršūtām lapām.
Paraksts: .........................................................................................................................
Vārds, uzvārds: ................................................................................................................
Amats: .............................................................................................................................
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2011.gada .................................................................
Z. V.
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2.pielikums
Tehniskā specifikācija

Transportlīdzekļa tips
Ekspluatācijas massa kg
Pilna masa kg
Gabarīta
izmēri:
garums,
platums, augstums mm
Transportlīdzekļa garantija
(Garantijas noteikumi
3.pielikumā)
Virsbūves (ieskaitot motora
pārsegumu) materiāls
Nominālā jauda kW (zs)
Iedarbināšana V
Pārnesumu kārba
Pakāpju skaits uz priekšu
Pakāpju skaits atpakaļ
Priekšējtilta tips
Hidrauliskā
sistēma
aizmugurējā
Hidrauliskās
sistēmas
maksimālais spiediens MPa
Hidrauliskās sistēmas eļļas
sūkņa ražība l/min
Priekšas riepas
Aizmugures riepas
Riteņu formula
Papildus riteņi priekšas ar
diskiem
Papildus riteņi aizmugures ar
diskiem

Modelis
Vērstuves platums, m
Platums pie 30° leņķa, m
Vērstuves augstuma, m
Masa, kg

Traktors Balarus -1025
4635
7500
4190x2250x2840
Ne mazāk kā 1gadi
Virsbūvei vismaz 3 gadu garantija pret caurrūsēšanu
Metāls
78 (105)
24
Sinhronizētā
14
4
Sijas 822 tilts
Monobloks
20
45
360/24
18,4x34
4x4
11,2x20
9,5x42

Sniega lāpsta traktoram Belarus SV-30
3,12
2,7
0,7
340
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3.pielikums
Transportlīdzekļa garantijas noteikumi
1. Jaunam transportlīdzeklim jābūt 1 gadu rūpnīcas ražotāja garantijai, kā arī papildu
5 gadu garantija pret transportlīdzekļa virsbūves un grīdas caurrūsēšanu no
iekšpuses uz āru, kas stājas spēkā ar transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datumu.
2. Klienta iegādātu jaunu rezerves daļu garantijas laiks ir 1 gadi no iegādes brīža,
piedāvātajā garantijas laikā.
3. Garantija ietver visu nepieciešamo transportlīdzekļa mezglu bezmaksas nomaiņu
vai remontu garantijas laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi, izņemot konkrēti
šajos noteikumos minētās detaļas un nolietojuma/bojājuma veidus, kas izslēdz
garantiju.
4. Garantija ietver visu transportlīdzekļa agregātu, tajā skaitā:
4.1. motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera,
ģeneratora, akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas, hidrauliskās
sistēmas remontu vai nomaiņu;
4.2. transportlīdzekļa ritošās daļas - priekšējo un aizmugurējo tiltu un virsbūves
elementu remontu vai nomaiņu.
5. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies kādā no zemāk minēto apstākļu
rezultātā:
5.1 Pārbūves vai papildu aprīkojuma (tajā skaitā, signalizāciju) uzstādīšanas, kas
veiktas bez iepriekšējas saskaņošanas ar transportlīdzekļa izgatavotāju vai tā
autorizētu pārstāvi;
5.2. Transportlīdzekļa izmantošanu nolūkam, kādam tas nav paredzēts;
5.3. Neoriģinālo rezerves daļu izmantošana;
5.4. Pieļaujamās pilnās masas, slodzes uz asīm un citu tehnisko parametru
pārsniegšana;
5.5. Dabas stihiju (tajā skaitā, plūdi, zemestrīce) un ārēju mehānisku spēku
ietekme;
5.6. Ražotāja neakceptētu, standartiem neatbilstošu šķidrumu (degviela, smērvielas
u.c.) izmantošana;
5.7. Neatbilstoši rūpnīcas ražotājas norādījumiem ražotāja autorizēta pārstāvja vai
klienta veikta tehniskā apkope;
5.8. Lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošana.
6. Garantija neattiecas uz šādiem tehniskās apkopes darbiem un uzturēšanu saskaņā
ar izgatavotāja norādēm:
6.1. Degvielas sistēmas tīrīšana, iespējamās sekas;
6.2. Riteņu balansēšana, maiņa, gaisa spiediena pārbaude riepās;
6.3. Riteņu ģeometrijas mērīšana;
6.7. Šķidrumu līmeņa kontrole un papildināšana.
7. Garantijas kārtībā netiek apmaksāta dilstošo detaļu maiņa, ja nodilums radies
dabīga nolietojuma rezultātā. Dilstošās detaļas ir:
7.1. Eļļas, degvielas un gaisa filtrējošie elementi;
7.2. Bremžu uzlikas un bremžu diski;
7.3. Sajūga detaļas;
7.4. Logu tīrītāju gumijas un slotiņas;
7.5. Kvēlspuldzes ;
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7.6. Riepas.
8. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par stiklu bojājumiem, izņemot
gadījumu, kad tieši pierādīta izgatavotāja vaina.
9. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par rezultējošiem bojājumiem, papildus
un blakus izdevumiem, kas veidojas pēc sākotnēja defekta rašanās, ja klients par
sākotnējo defektu savlaicīgi nav informējis servisu.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<zīmoga nospiedums>
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4.pielikums

______________________ Nr.____________
(datums)

Rēzeknes novada pašvaldībasNautrēnu pagasatapārvaldes
iepirkuma komisijai

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
Iepirkumā „Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta
pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām”
(identifikācijas Nr. NPP 2011/1)
Es <pretendenta nosaukums, pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>
apliecinu, ka attiecībā uz <pretendenta nosaukums> nepastāv šādi nosacījumi:
-

-

pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts
Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<zīmoga nospiedums>
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5.pielikums

VEIKTO PIEGĀŽU UN SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS

Nr.
p.k.

Piegādes un
pakalpojuma Piegādāto
transportlīdzekļu Modelis
nosaukums
skaits
un īss
raksturojums

1.
<…>
<…> <…>
<…> <…>

vieta

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Vieta

<…>
<…>
<…>

Pasūtītājs
(privāta vai
publiska persona,
nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese
un
kontaktpersona)
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

datums
amats

paraksts

amatpersonas vārds,
uzvārds
z.v.

Piegādes un
pakalpojuma
sniegšanas
uzsākšanas
un
pabeigšanas
gads un
mēnesis
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6.pielikums
TEHNISKĀS APKOPES (SERVISA) SNIEGŠANAS VIETU SARAKSTS
LATVIJĀ

Nr.p.k.

Servisa vietas
nosaukums

Servisa
sniegšanas
juridiskais
pamatojums
(struktūrvienība,
apakšuzņēmējs
utml.)

1.

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

vieta

Adrese

Kontaktpersona,
kontakttālrunis

datums
amats

paraksts

amatpersonas
vārds,
uzvārds
z.v.
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7.pielikums
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums „Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta
pārvaldes komunālās saimniecības vajadzībām”
(identifikācijas Nr. NPP 2011/1)
Pretendenta nosaukums ________________________________________________
I. Informācija par piedāvāto transportlīdzekli
Transportlīdzekļa bāzes modeļa nosaukums:
__________________________________________________________________
2.
Transportlīdzekļa bāzes modeļa ražotāja nosaukums:
__________________________________________________________________
3.
Piedāvātā transportlīdzekļa īss, paskaidrojošs apraksts:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.

II. Traktora un sniega lāpstas tehniskie parametri

Transportlīdzekļa tips
Traktors
Ekspluatācijas massa kg
Pilna masa kg
Gabarīta
izmēri:
garums,
platums, augstums mm
Transportlīdzekļa garantija
Virsbūves (ieskaitot motora
pārsegumu) materiāls
Nominālā jauda kW (zs)
Iedarbināšana V
Pārnesumu kārba
Pakāpju skaits uz priekšu
Pakāpju skaits atpakaļ
Priekšējtilta tips
Hidrauliskā
sistēma
aizmugurējā
Hidrauliskās
sistēmas
maksimālais spiediens MPa
Hidrauliskās sistēmas eļļas
sūkņa ražība l/min
Priekšas riepas
Aizmugures riepas
Riteņu formula
Papildus riteņi priekšas ar
diskiem
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Papildus riteņi aizmugures ar
diskiem

Modelis
Vērstuves platums, m
Platums pie 30° leņķa, m
Vērstuves augstuma, m
Masa, kg

Sniega lāpsta

III. PIEDĀVĀTAIS TEHNISKO APKOPJU INTERVĀLS
Apkopes kārtas numurs

Intervāls no iepriekšējas apkopes
reizes, km

Vidēji:
IV. PIEDĀVĀTAIS GARANTIJAS TERMIŅŠ
Garantijas objekts
Virsbūve (pret caurrūsēšanu)
Motors
Pārnesumkārba
Transmisija
Nobraukuma ierobežojums garantijas
laikā

Piedāvātais garantijas laiks (gadi)

V. TEHNISKO APKOPJU IZMAKSAS
Veicamie salīdzinošie apkopes
darbi pēc 50 darba stundām

Apkopju reizes, ja nav
minēts darbu sarakstā

Kopā LVL

Apkopju kopējās
izmaksas bez PVN
(LVL)
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8.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Transport līdzekļa
modelis

Cena bez
PVN (LVL)

PVN likme,
%

Cena ar PVN
(LVL)

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:
vieta

datums
amats

paraksts

amatpersonas vārds, uzvārds
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9.pielikums
PROJEKTS

LĪGUMS
Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta pārvaldes
komunālās saimniecības vajadzībām
2011.gada _________________
Rogovkā
Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.
9000917576, pārvaldes vadītājas Līvijas Plavinskas personā, kurš darbojas saskaņā ar
Nolikumu, turpmāk tekstā – Pircējs, no vienas puses, un _______________________,
reģistrācijas Nr.______________, _______________________ personā, kurš darbojas
saskaņā ar _____________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses,
turpmāk tekstā abas kopā sauktas arī Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz
iepirkuma Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta pārvaldes
komunālās saimniecības vajadzībām
”
(identifikācijas Nr. NPP 2011/1) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums
Nr.1) un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2):
1.1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā līdz ______.gada ____________ Traktoru,
marka: __________________, modelis: __________, un sniega lāpstu marka:
__________________, modelis: __________ turpmāk tekstā – Prece, bet Pircējs
pieņem Preci un samaksā par to.
1.1.3. Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, saskaņā ar
iepirkumā „ Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta
pārvaldes
komunālās
saimniecības
vajadzībām
” piedāvātajiem Garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.3).
1.2. Preces cena bez PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa ir LVL ________
(_______________ lati, _____ santīmi). Pievienotās vērtības nodoklis _________% –
LVL ____________. Līguma summa kopā ar PVN sastāda LVL
___________(_______________ lati, _____ santīmi). Līguma summā ir iekļautas
visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
1.3. Preci Pārdevējs piegādā līdz ____________.gada _________________.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pircējs samaksā Līguma summu šādā kārtībā:
2.1.1. Priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas
LVL ______(______________ lati, ______ santīmi) tiek veikta 5 (piecu) dienu laikā
pēc Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Pārdevēja. Pievienotās
vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.1.2. Atlikusī Līguma summas daļa 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no
Līguma summas LVL ____________ (_______________ lati, _________ santīmi)
apmērā tiek samaksāta 10 (desmit) dienu laikā pēc Preces piegādes (saņemšanas)

18
saskaņā ar Līguma 1.3.apakšpunktu un rēķina saņemšanas no Pārdevēja. Pievienotās
vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz
Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu.
3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
3.1.Pārdevējs piegādā Preces Pircēja adresē Līguma 1.3.apakšpunktā noteiktajā
termiņā.
3.2.Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju pieņemšanas –
nodošanas aktu, turpmāk tekstā – Akts. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs
iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikto
reģistrāciju saistītos dokumentus, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanas polisi, ekspluatācijas instrukciju un servisa
grāmatiņu.
3.3.Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem
un Tehniskajam piedāvājumam un paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam
neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Atteikumā parakstīt
Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības.
3.4.Pirms Līguma 3.3.pakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas
faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi.
3.5.Pārdevējs novērš nepilnības uz sava rēķina Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses
nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja
pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no
atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam.
3.6.Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta
neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta
iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā Pircējs nav
parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu
parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta
iesniegšanas dienas Pircējam.
3.7.Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem un
Tehniskajam piedāvājumam, proti, Pusēm ir domstarpības par Pircēja izvirzītajām
pretenzijām par Preces neatbilstību, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu no Latvijas
Autoinženieru asociācijas atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma
sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs
vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. Ar
eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa
nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums.
3.8Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5.
(piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma
3.9..apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis
Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu.
3.10Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā
kārtībā.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1.
pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā piedāvājumā minētajām
prasībām;
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4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja
garantijas nosacījumus;
4.1.3. pirms Preces pieņemšanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt defektu
aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;
4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no Latvijas Autoinženieru
asociācijas;
4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem vai Tehniskajam
piedāvājumam.
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
4.3. Pārdevēja tiesības:
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas atbilst Līguma noteikumiem un Tehniskajam
piedāvājumam.
4.4. Pārdevēja pienākumi:
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt Preces nodošanu Pircējam dalībai
ceļu satiksmē;
4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas;
4.4.3. veikt Preces reģistrāciju Traktoru tehniskās uzraudzības inspekcijā uz
Pircēja vārda un segt ar to saistītās izmaksas;
4.4.4. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti,
drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
4.4.5. Līguma noteikumiem vai Tehniskajam piedāvājumam neatbilstošas Preces
piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu, Pircēja prasībām atbilstošu Preci;
4.4.6. sniegt garantijas servisa pakalpojumus saskaņā ar Garantijas noteikumiem
un nodrošināt Pircējam iespēju veikt garantijas remontu Latvijas Republikas teritorijā.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.3.apakšpunktā norādītajā termiņā,
Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas ar PVN par
katru kavējuma dienu.
5.2. Ja Pārdevējs Līguma 3.5. un 4.4.6.apakšpunktos noteiktajā kārtībā neapmaina
nekvalitatīvo Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā
līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu.
5.3. Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pircējs Līgumā vai
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja
vainas dēļ:
5.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no
Līguma summas ar PVN;
5.3.2. Pārdevējs sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma
izbeigšanu;
5.3.3. 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad Pircējam nosūtīts paziņojums par
Pārdevēja vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes vai kad Pircējs Līgumā vai
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņojis Pārdevējam par
Līguma izbeigšanu Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atmaksā Pircējam saskaņā ar
Līguma 2.1.1.apakšpunktu saņemto priekšapmaksu, ja Preces piegāde netika veikta,
proti, saskaņā ar Līgumu Prece nav bijusi piegādāta un netika nodota ar Aktu
Pircējam.
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5.4. Par šajā Līgumā 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktos noteikto maksājumu
nokavējumu Pircējs maksā Pārdēvējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā
maksājuma summas ar PVN par katru kavējuma dienu.
5.5. 5.1., 5.2., un 5.4.apakšpunktos paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses
no saistību izpildes.
6. KVALITĀTE
6.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem,
Tehniskajam piedāvajumam, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos
noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Ja kāda no Pusēm nepilda savas Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vai Līguma nepienācīgu
izpildi.
7.2. Par nepārvaramas varas apstākļeim tiek atzīti jebkādi no attiecīgās Puses
gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav
bijis iespējams pienācīgi izpildīt vai vispār izpildīt saistības un ja šos apstākļus nebija
iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Pusei, bet jebkurai citai personai, kas darbojas
vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst
ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek atzītas jebkāda
veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu
ietekme.
7.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas,
ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no šo apstākļu
iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi
apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem
iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no
rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas.
7.5. Ja Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi
iepriekšminētā paziņojuma un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav
par nepārvaramas varas apstākļiem nav ņemami vērā.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu
saistību izpildei.
8.2. Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:
8.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.2.2. Pārdevējs saskaņā ar 3.5.apakšpunktā noteikto kārtību nav novērsis
trūkumus;
8.2.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par
20 (divdesmit) darba dienām.
8.3. Līguma 8.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par
izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā vēstulē)
izsūtīšanas dienas. Šājā gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu,
atlīdzina visus radušos zaudējumus un atmaksā Pircējam saskaņā ar
2.1.1. apakšpunktu saņemto priekšapmaksu.
8.4. Līguma 8.2.apakšpunktā noteiktās tiesības Pircējs var izmantot tikai līdz
brīdim, kad parakstīts Akts vai saskaņā ar Līguma noteikumiem uzskatāms, ka Prece
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ir pieņemta (tas ir, ja Līguma 3.6.apakšpunktā noteiktajā termiņā Pircējs nav
parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu to
parakstīt).
8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm
savstarpēji rakstveidā vienojoties.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti
vispirms pārrunu ceļā, Pusēm vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek
izšķirts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā
9.2. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, rakstiski
noformējot Līguma grozījumus, labojumus un papildinājumus, kas ir pievienojami
Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta
tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā
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.
9.5. 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 Pušu tiesību pārņēmējam.
Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu
valodā šajā Līgumā norādītajās Pušu adresēs un uzskatāma par saņemtu:
9.6.1. paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu norādītajā dienā vai septītajā
dienā pēc nodošanas pastā, ja tā tiek izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu. Šaubu
gadījumā sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš
pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus
iemeslus;
9.6.2. dienā, kad korespondence nodota saņēmējam, ja tā nodota personīgi pret
parakstu;
9.6.3. faksa nosūtīšanas dienā, ja korespondence tiek nosūtīta pa faksu;
9.6.4. e-pasta nosūtīšanas dienā, ja korespondence tiek nosūtīta pa elektronisko
pastu.
9.7. Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju
saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus, sakarā
ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
9.7. Kontaktpersona no Pircēja puses –Līvija Plavinska (tālr. +371 64628805; epasts livija.plavinska@inbox.lv).
9.8. Kontaktpersona no Pārdevēja puses – _____________________________
(tālr.__________; e-pasts ___________________).
9.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem kāda iemesla dēļ zaudē spēku, tas neietekmē
citus Līguma noteikumus, kas paliek spēkā.
9.10. Pusēm ir tiesības izvirzīt pretenzijas viena otrai par Līgumā noteikto saistību
neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt zaudējumu atlīdzību, līgumsodus, nosūtot rakstveida
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pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi. Otrai Pusei 7 (septiņu) darba dienu
lakā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas jānovērš pretenzijā norādīts
pārkāpums vai jāsniedz pamatoti iebildumi par saistību neizpildes iemesliem.
9.11. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros uz
6 (sešām) lapām. Pircējam un Pārdevējam tiek nodots pa vienam Līguma
eksemplāram, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.12. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi – kopā uz ______ (<lapu skaits
vārdos>) lapām:
Pielikums Nr.1. Tehniskais piedāvājums uz ______ (<lapu skaits vārdos>) lapām;
Pielikums Nr.2. Finanšu piedāvājums uz ______ (<lapu skaits vārdos>) lapām;
Pielikums Nr.3. Garantijas noteikumi uz ______ (<lapu skaits vārdos>) lapām;
Pielikums Nr.4. Pieņemšanas – nodošanas akta forma uz ______ (<lapu skaits
vārdos>) lapām.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs:
Rēzeknes novada pašvaldības
Nautrēnu pagasta pārvalde
Reģ.Nr. 90000017576
Adrese:c.Rogivka Nautrēnu pag.
Rēzeknes nov.
Banka:a/s Citadele banka
Kods: PARXLV 22
Konta Nr.LV46PARX0002364020018

Pārdevējs:
_____________________________________
Reģ.Nr. ______________________________
Adrese:_______________________________
Banka:_______________________________
Kods: ________________________________
Konta Nr._____________________________

Amats: pārvaldes vadītāja

Amats:

________________Līvija PLavinska

____________________ vārds, uzvārds

