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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – AND2016/5 
1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums: Alsungas novada dome 
Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas nov.,LV-3306 
Reģistrācijas numurs: 90000036596 
Tālruņa numurs: 27813338, 63351533 
Faksa numurs: 63351342 
E-pasta adrese: iepirkumi@alsunga.lv  
Kontaktpersonas Jautājumos par iepirkumu procedūru: Santai Kreičmanei  

 
1.3 Iepirkuma konkursu organizē Alsungas novada Domes Publisko iepirkumu komisija  

(turpmāk – iepirkuma komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas 
rīkojās  saskaņā ar  pašvaldības nolikumu un sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013 un 
iepirkuma komisijas nolikumu . 

1.4 Atklātā konkursa „Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada domes 
vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. AND 2016/5) nolikums, tā grozījumi, tehniskā 
specifikācija, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju 
uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē 
www.alsunga.lv, sadaļā  iepirkumi, kā arī tos var saņemt Alsungas novada domē -  Pils iela 
1, Alsunga, Alsungas novads, līdz 2016. gada 2.decembris plkst. 1300. Apmeklētāju 
pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 15:00. 

1.5 Avansa maksājums nav paredzēts. 
1.6 Konkursa vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

  
2 INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1 Iepirkuma priekšmets un apjoms – Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada 
domes vajadzībām, saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (Nolikuma 1. pielikums); 

2.2 CPV kods: 34121000-1. 
2.3 Iepirkuma priekšmets:  

Jauns pasažieru autobuss (divdesmit vietas) 
2.4 Līguma izpildes paredzamais laiks:  

60 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 
 

3 INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 
 

3.1 Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas personas, kuras ir 
iesniegušas šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās konkursā ir 
Pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

3.2 Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu 
pieteikuma veidlapu (1.forma). Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 
iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. 

3.3 Publisko iepirkumu komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 
procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu jebkurā no gadījumiem, ja tiek 
konstatēti Publisko iepirkuma likuma 391.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas 
nosacījumi, Pretendents neatbilst minētā likuma 40.pantā noteiktām prasībām vai Pretendenta 
finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) 
izvirzītajām prasībām. 
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4 CITA INFORMĀCIJA 
 

4.1 Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus 
sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot 
personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai 
pusei kalpo adresāta pārstāvja paraksts uz apliecinājuma par pasta sūtījuma saņemšanu vai 
saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma 
nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu. 

4.2 Publisko iepirkumu komisija pēc iespējamā Pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski 
sniedz papildu informāciju par Nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) 
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pieprasījums iesniegts laikā un 
kārtībā, kāda noteikta Nolikuma 4.1 punktā, Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un 
Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem Pretendentiem, kas 
izņēmuši tehniskos dokumentus un papildus tiek publicētas Alsungas novada domes  mājas 
lapā – www.alsunga.lv, sadaļā  iepirkumi. 

4.3 Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz tā atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts 
sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz 
rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par 
piedāvājumu vērtēšanas procesu. 

 
5 NOLIKUMA GROZĪJUMI 

 
5.1 Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 

kārtībā. Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, par to tiek paziņots Iepirkumu uzraudzības 
birojam un pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš. 

5.2 Pasūtītājs informāciju par grozījumiem iepirkuma konkursa nolikumā publicē Alsungas 
novada domes mājas lapā – www.alsunga.lv sadaļā  iepirkumi, ne vēlāk kā nākamajā dienā 
pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts publicēšanai Iepirkumu uzraudzības 
birojam. 

 
6 PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI 

 
6.1 Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā 
6.1.1 Atklātā konkursā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības 

vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem 
kvalifikācijas kritērijiem. 

6.1.2 Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā daļā noteiktie 
izslēgšanas gadījumi. 

6.1.3 Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 
6.1.4 Šī nolikuma 6.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība. Kā arī uz kandidāta vai pretendenta 
norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo 
personu iespējām (izņemot PIL 391 1.daļas 1.punktā minētie nosacījumi). 

6.2.Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums automašīnu tirdzniecībā, iepriekšējo trīs 
      gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gados), vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu 
      darbību ir uzsācis vēlāk, ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro) gadā. 

6.3.Pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā ir jābūt pieredzei vismaz viena iepirkuma 
      priekšmetam (vai attiecīgajai daļai) līdzvērtīga veida un apjoma piegādes sniegšanā, par  
      ko saņemta vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme. 

6.4.Pretendentam jānodrošina piedāvātajai/ām automašīnai/ām reģistrācija CSDD uz Pircēja 
      vārda, tehniskās apskates veikšana, OCTA līgums uz vienu gadu, pirmspārdošanas 
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      sagatavošana, degviela – vismaz 20 litri degvielas tvertnē, tehniskā literatūra latviešu 
      valodā. 

 
7 PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

 
7.1  Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2016. 

gada 2 decembrim plkst. 1300 Alsungas novada domē - Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas 
novads, LV-3306. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz 
ceturtdienai - no plkst.08:00 līdz plkst.17:00, piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.15:00. 

7.2 Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. 
Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī 
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu 
atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

7.3 Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma 
iesniedzējam. 

7.4 Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta 
sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 
nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa 
pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 

7.5 Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto 
piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no 
tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas 
laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

7.6 Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
7.7 Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu un 

spēkā uzturēšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod. 
 

8 PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 
 
8.1 Piedāvājumam jāsastāv no šādām daļām: 

− pieteikuma dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumentiem; 
− tehniskā piedāvājuma. 

8.2 Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali 
jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar 
uzrādītām lapām. 

8.3 Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 
− Pasūtītāja nosaukums un adrese;  
− Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs; 
− Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 
− Atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „‘’Jauna pasažieru autobusa iegāde 

Alsungas novada domes vajadzībām”, iepirkuma ID Nr. ANd 2016/5” 
          Piedāvājuma iepakojumā jāievieto viens piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 
          viena piedāvājuma oriģināla kopija ar norādi „Kopija”.  
          Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālajiem dokumentiem un to kopijām par  
          pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.  
8.4 Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām, 

latviešu valodā, skaidri salasāmi, bez labojumiem un dzēsumiem, drukātā veidā. 
8.5 Pakalpojumu sniedzējs izstrādā un noformē piedāvājuma dokumentus saskaņā, ar 2010.gada 

28.septembra Ministru Kabineta (turpmāk tekstā – MK) 916. noteikumu ”Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas. 

8.6 Par atbilstošām tiks atzītas un pieņemtas tikai Oriģinālo dokumentu kopijas, kas jāapliecina 
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un apliecinājumā jāietver: 
- norāde “KOPIJA PAREIZA”; 
- pretendenta vai tā pārstāvja paraksts, vārds un uzvārds, statuss; 
- apliecinājuma vietas nosaukums un datums; 
- zīmogs. 

8.7 Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti. 
 

9 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 

9.1 Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (Pielikums Nr.1) jāiesniedz kopā ar pretendenta 
atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikums dalībai 
konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu apvienībā.  

9.2 Pretendenta sagatavota izziņa par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu (personu 
apvienības gadījumā attiecināms arī uz personu apvienību) saskaņā ar Nolikuma 6.2.punktu. 

9.3 Saraksts (Pielikums Nr.2) ar iepirkuma priekšmeta veidam (attiecīgajai daļai) līdzvērtīgas 
piegādes/žu sniegšanā, pievienojot attiecīgu pozitīvu pasūtītāja atsauksmi/es. 

9.4 Ražotāja izsniegtu ražotāja izsniegtu apliecinājumu, ka Pretendentam ir autorizētas tiesības 
pārdot ražotāja produkciju un tiesības veikt garantijas remontu Latvijas Republikas teritorijā.  

9.5 Izziņu par piedāvātās automašīnas markas autorizētiem servisa centriem Latvijas teritorijā 
(uzņēmuma nosaukums, adrese). 

9.6 Kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par personām ar tiesībām pārstāvēt pretendentu. Izziņai 
jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.  

9.7 Pilnvaras oriģinālu vai Pretendenta apliecinātas pilnvaras kopiju, ja Pretendenta, personu 
apvienības vai apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām 
pārstāvēt Pretendentu, personu apvienību, tās dalībnieku vai apakšuzņēmēju; 

9.8 Tehniskā piedāvājuma dokumenti  
9.8.1 Pretendentam jāaizpilda Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.3) aile „Pretendenta 

piedāvājums” norādot piedāvātās automašīnas atbilstošos tehniskos parametrus. 
9.8.2 Pretendentam jāapliecina piedāvātās automašīnas tehnisko apkopju un remontu (arī 

garantijas remontu) veikšana.  
9.8.3 Pretendenta apliecinājums, ka automašīnai tiks veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar 

MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1494 “Mopēdu, mehānisko 
transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”.   

9.8.4 Garantijas apraksts (pretendenta garantijas nosacījumi). 
9.9.Finanšu piedāvājuma dokumenti 

9.9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai 
1.formai. 

9.9.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro (ar un bez PVN) par visu apjomu kopumā, par 
kādu tiks izpildīts Pasūtījums. 

9.9.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar preces pārdošanu un 
Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi,  kā arī visas ar to 
netieši saistītās izmaksas (reģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda, veiktu tehnisko 
apskati, OCTA polise uz vienu gadu, pirmspārdošanas sagatavošana (t.sk. vismaz 20l 
degvielas bākā), tehnisko dokumentāciju latviešu valodā  u.c.); 

9.9.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro. 
 

10 KONKURSA NORISE 
 

10.1  Piedāvājumu atvēršana: 
10.1.1 Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 2 decembrī plkst. 1300 Alsungas novada domē 

priekšsēdētāja kabinetā, pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads. 
10.1.2 Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas 

pieaicināti speciālisti. 
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10.1.3 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.  
10.1.4 Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs. 
10.1.5 Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits. 
10.1.6 Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot 

Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un 
piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN. 

10.1.7 Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 
10.1.8 Piedāvājumi tiek izvērtēti Konkursa komisijas slēgtās sēdēs. 
10.2 Piedāvājumu vērtēšana: 
10.2.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu 
saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemākā cena.  

10.2.2. Iepirkuma komisija neizskata un Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā 
konkursā, ja: 
10.2.2.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai, vai 
10.2.2.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis 
pieprasīto informāciju, vai 
10.2.2.3. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc . 

10.2.3.  Par atbilstošiem slēgt  līgumu tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbilst nolikuma 
prasībām un ir ar zemāko cenu.  
 
 

11 KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

11.1 Komisijas tiesības: 
11.1.1 pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā; 
11.1.2 lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 
11.1.3 lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 
11.1.4 noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā izvirzītām prasībām; 
11.1.5 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti 

lētas; 
11.1.6 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;  
11.1.7. pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja Projektā paredzēto mērķu sasniegšanai 
pieejamais finansējums būs nepietiekams. 
 
11.2 Komisijas pienākumi: 
11.2.1  Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 11.2 punktā noteiktai kārtībai; 
11.2.2 rakstiski informēt konkursa Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 
11.2.3 noteikt konkursa uzvarētāju; 
11.2.4 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa 

Pretendentus par konkursa rezultātiem; 
11.2.5 nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības  birojam.  
11.2.6 piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš 

pieprasījumu ir iesniedzis Nolikumā noteiktajā kārtībā, kā arī publicēt šo informāciju 
Pasūtītāja mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.  

 
12 PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
12.1  Pretendenta pienākumi: 
12.1.1 iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās 

prasības; 
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12.1.2 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par 
Pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

12.2 Pretendenta tiesības: 
12.2.1 piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja 

neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda 
noteikta Nolikuma 4.1 punktā; 

12.2.2 līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 
mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 
Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, 
pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas 
parakstu. 

 
13 LĪGUMA PARAKSTĪŠANA 

 
13.1 Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši 

iepirkuma priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam 
finansējumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā. 

13.2 Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc 
nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 
83.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 
pārkāpumiem.  

 
 

14 PIELIKUMI 
 

Pielikums Nr.1 Pieteikums dalībai 
Pielikums Nr.2 Pretendenta pieredze 
Pielikums Nr.3 Tehniskā specifikācija 
Pielikums Nr.4 Līguma projekts 
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Pielikums Nr.1 
 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
 

‘’Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām””,  
iepirkuma ID Nr. AND2016/5 

 
  

 
 

 
 

sastādīšanas vieta  datums 
 
Informācija par pretendentu* 
 
Pretendenta nosaukums: 

 

Reģistrācijas numurs:  
Juridiskā adrese:  
Pasta adrese:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 
Finanšu rekvizīti* 
 
Bankas nosaukums: 

 

Bankas kods:  
Konta numurs:  
 
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 
 
Vārds, uzvārds: 

 

Ieņemamais amats:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  

 
 
Ar šo mēs apliecinām savu dalību atklātā konkursā  „‘’Jauna pasažieru autobusa iegāde 
Alsungas novada domes vajadzībām” iepirkuma ID Nr. AND 2016/5”. 

 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un piekrītam visiem konkursa 
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
 
Mēs piedāvājam nodrošināt automašīnas piegādi, saskaņā ar ‘’Jauna pasažieru autobusa iegāde 
Alsungas novada domes vajadzībām” iepirkuma ID Nr. AND2016/5 konkursa nolikuma un 
tehniskās specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, -t.i.: 

 
 
 
 
 
 

 
piedāvājuma cena euro bez PVN skaitļos un vārdos 
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PVN skaitļos un vārdos  
 
 

 
kopējā piedāvājuma cena euro ar PVN skaitļos un vārdos 

 
 
 
Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
 

Pretendenta nosaukums*: 
 
 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* 
 
 

Pilnvarotās personas amats*: 
 
 

Pilnvarotās personas paraksts*:  

      Z.v. 
 
 
 
* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par 
katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv 
personu apvienību šajā konkursā. 
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Pielikums Nr.2 

 
 
 

 
PRETENDENTA PIEREDZE  

(tikai par iepirkuma priekšmetu vai tā attiecīgo daļu) 
 

 
 

Nr. 
p.k. 

Piegādes veikšanas vieta un 
laiks  

Pasūtītājs 

Piegādes 
apjoms un 

veids 

Pasūtītāja 
kontaktpersona, 
tālruņa numurs 

1 2 3 4 5 
...     
...     
...     
....     

 
 
 
 

Pretendenta pilnvarotā 
pārstāvja pilns amata 
nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums: 
 
 

                                                                     Z.V. 
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Pielikums Nr.3 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Pozīcija Pasūtītāja prasība Pretendenta piedāvājums 

Marka, modelis   

Skaits (gab.) 1 (viens).  

Izlaiduma gads 2016. gads (jauna).  

Odometrs 
(nobraukums) 

Ne vairāk kā 50 km.  

Virsbūves tips / TL 
veids 

“B klase”: transportlīdzekļi, kas paredzēti 
sēdošu pasažieru pārvadājumiem; 
šīs klases transportlīdzeklī ir tikai sēdvietas. 

 

TL kategorija Autobuss pasažieru / M2.  

Durvis 3 durvis (priekšējās durvis kreisā un labā 
pusē, aizmugurējās divdaļīgās uz sāniem 
veramās durvis ar logiem) 

 

Sēdvietas  20 (ieskaitot vadītāju).  

Krāsa Pelēka  

Motora parametri: 

Jauda 
Degvielas veids 

Atbilstoši Euro 6 standartam. 
Ne mazāka par 160 Zs. 
Dīzeļdegviela. 

 

Degvielas tvertnes 
tilpums 

Ne mazāk kā 75 litri.  

Degvielas patēriņš 
kombinētajā ciklā 

Ne lielāks kā 10,0 l/100km 
(pēc ražotāja datiem). 

 

CO2 izmešu daudzums 
kombinētajā ciklā 

Ne vairāk par 250 g/km 
(pēc ražotāja datiem). 

 

Slāpekļa oksīdu (NOx) 
emisiju apjoms 

Atbilstoši Euro 6.  

Metānu nesaturošo 

ogļūdeņražu (NMHC) 
emisiju apjoms 

Atbilstoši Euro 6.  

Cieto daļiņu (PM) 

emisiju apjoms 

Atbilstoši Euro 6.  

Transportlīdzekļa 
darba mūža enerģijas 
patēriņš 

Ne vairāk par 2 880 000 MJ.  

Pārnesuma kārba / 

skaits 

Mehāniskā / ne mazāk kā 6 pārnesumi uz 
priekšu. 

 

Piedziņas veids Aizmugurējā.   
Pretaizdzīšanas ierīce 
jeb signalizācija 

Ražotāja signalizācija. 
Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs). 

 

Drošības aprīkojums ABS bremžu sistēma. 
Priekšā un aizmugurē disku bremzes. 
Elektroniskā stabilitātes sistēma ESP. 
Automātiskā pretbuksēšanas sistēma ASR. 
Vadītāja gaisa drošības spilvens. 
Trīspunktu drošības jostas un galvas balsti 
visām sēdvietām. 
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Riepas / diski Vasaras riepas R16’ / tērauda diski R16’, 
dekoratīvās uzlikas. 
Papildus jaunas ziemas riepas 6 gab. 

 

Rezerves ritenis Pilna izmēra rezerves ritenis + domkrats.  
Tehniskie parametri:   
Automašīnas pilna 
masa 

 Ne vairāk 5000 kg.  

Riteņu garenbāze Ne mazāka par 4100 mm.  
Automašīnas garums Ne lielāks par 7500 mm.  
Automašīnas platums Ne lielāks par 2500 mm (ar spoguļiem).  
Automašīnas augstums Ne lielāks par 3000 mm.  
Pasažieru salona 
izmēri  

Garums: ne mazāks par 4700 mm. 
Platums: ne mazāks par 1700 mm. 
Augstums: ne mazāks par 1900 mm. 

 

Obligātais aprīkojums:   
 Centrālā atslēga ar tālvadības pulti. 

Signalizācija. 
Elektriski regulējami logu pacēlāji vadītāja 
kabīnē. 
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie 
atpakaļskata spoguļi. 
Automātiskās dienas gaismas. 
Radio ar Mp3 atskaņotāju, skaļruņi priekšā un 
salona aizmugurē. 
Regulējams stūres rats (augstumā, dziļumā). 
Vadītāja sēdeklis ar regulējamu hidraulisku 
amortizāciju un elkoņa balstiem. 
Sānu gabarīta lukturi. 
Stāvvietā novietošanās sensori priekšā un 
aizmugurē. 
Priekšējie miglas lukturi. 
Aizmugurējās uz sāniem veramas durvis ar 
logiem. 
Elektriska autonoma motora apsilde. 
Ātruma ierobežošanas sistēma 100 km/h. 
Lietus sensors. 
Digitālais tahogrāfs.  
Dubļu sargi priekšā un aizmugurē. 
Navigācijas sistēma. 
Motora nodalījuma aizsardzība pret 
akmeņiem un ceļa nelīdzenumiem (dzinēja 
aizsargs). 
Gumijas paklājiņi vadītāja kabīnē. 

 

Pasažieru salona 
aprīkojums 

19 pasažieru sēdvietas ar regulējamu 
atzveltni, drošības jostām, elkoņu balstiem 
ejas pusē un sēdekļu (ejas pusē) sānu novirzi. 
Aiz sēdekļu atzveltnēm piestiprināti rokturi 
un sietiņi mantu novietošanai. 
Sānu dubultie stikli salonā ar tonējumu. 
Gaisa centrālais kondicionētājs (ne mazāk par 
10 kW) ar centrālo gaisa paneli un gaisa 
izvadiem pa visu salona jumtu, 

  



13 

kondicionētāja ārpuses uzlika virsbūves 
krāsā. 
Labās priekšējās durvis (paredzētas pasažieru
iekāpšanai un izkāpšanai) ar elektrisku 
piedziņu, kas vadās no vadītāja paneļa.  
Iekšējā iekāpšanas kāpšļa izmaiņa, grīdas 
izlīdzināšana. 
Autonomā gaisa apsildes sistēma (ne mazāk 
par 4 kW) ar taimeru un gaisa izvadiem 
salonā. 
Ventilācijas un evakuācijas lūka jumtā. 
Griestu, sānu un durvju siltumizolācija. 
Griestu tapsējums ar finieri, audumu un 
stiklaplastitu. Sānu un durvju tapsējums ar 
finieri un audumu. 
Logu aiļu apdare – mākslīga āda. 
Salona grīda – finieris, linolejs, arkas 
pazemināšana. 
Iekāpšanas rokturi 2 gab. 
Salona apgaismojums: LED profili izejā un 
ejā, nakts salona apgaismojums. 
Griestu ventilācijas ierīce. 
Papildus salona pretkarozijas apstrāde. 
Ielikņi aizmugurējām riteņu arkām. 
Atdalošā starpsiena aiz vadītāja. 
Salonā ugunsdzēšamie aparāti (2 gab.), 
medicīniskā aptieciņa, āmuriņi (2 gab.). 
Sānu plaukti salona abās pusēs bagāžas 
novietošanai. 
Paaugstināta pēdējo sēdekļu rinda. 
Zem paaugstinātās pēdējo sēdekļu rindas, 
pazemināts bagāžas nodalījums, lielums ne 
mazāks par 1.2 m³, tā apgaismojums.  

Drošības komplekts Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, 
medicīniskā aptieciņa un drošības veste. 

 

Papildus nosacījumi:   
Ražotāja rūpnīcas 

minimālā garantija 

Ne mazāk kā 3 gadi vai 250 000 km 
nobraukuma ierobežojums. 

 

Tehniskās apkopes un 
serviss 

Tehniskās apkopes intervāls ne mazāks kā 30 
000 km; 
Autorizēta servisa apkalpošana – ne mazāk kā
5 (pieci) piedāvātās automašīnas markas 
autorizēti servisi Latvijā un 1 (viens) no tiem 
atrodas ne tālāk kā 70 km no Pasūtītāja 
juridiskās adreses. 

 

Automašīnas piegāde 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas. 

 

Cits Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja 
vārda (apliecība, nr. Zīmes, tehniskā apskate);
OCTA apdrošināšana uz 1 gadu; 
Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes 
izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana 
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Pielikums Nr.4 
 
 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 
par autotransporta piegādi ______________ 

Iepirkuma ID Nr. AND2016/5 
 
Alsunga,                                                                                                2016.gada ___._______ 
 

Alsungas novada dome, Reģ. Nr. 90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, 
Alsungas novads, LV-3306, turpmāk tekstā – Pircējs, kuru,  pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldībām” un Alsungas novada domes nolikumu, pārstāv _______________, no vienas puses, 
un  

(komersanta nosaukums), reģ. Nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese), kuras vārdā, 
pamatojoties uz statūtiem, un pilnvaras pamata rīkojas (amatpersonas vārds, uzvārds), turpmāk 
tekstā saukts Pārdevējs no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, 
izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar LR spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, atklātā konkursa ‘’Jauna pasažieru 
autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām””, iepirkuma ID Nr. AND2016/5, 
(turpmāk tekstā arī – Iepirkums) rezultātiem un Alsungas novada Domes Publisko iepirkumu 
komisijas 2016.gada __.________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk tekstā – Līgums): 

 
I  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), 
Pārdevēja Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 
pielikums Nr.3): 
1.1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam automašīnu (turpmāk tekstā – Prece) un piegādā to Pircējam, 

bet Pircējs pieņem īpašumā un samaksā Līgumā noteikto cenu par šādu automašīnu– 
marka un modelis: (nosaukums), skaits: __ ( ..); 

1.1.2. Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, pamatojoties uz Pārdevēja 
atklātā konkursā piedāvātajiem Garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.2). 

1.2. Vienas Preces vienības piegādes cena bez PVN ir 
1.2.1.  marka un modelis: (nosaukums)- EUR (summa ar cipariem un vārdiem); 

 Visu piegādājamo Preču kopējā piegādes cena bez PVN ir EUR (summa ar cipariem un 

vārdiem, (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces šādā termiņā no Līguma noslēgšanas dienas:  
1.3.1. marka un modelis: (nosaukums)-  ................... dienu laikā;       

1.4. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.  
 

II NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Maksājumus par Preču piegādi Pircējs veic ________________ kalendāro dienu laikā pēc 
Preces nodošanas – pieņemšanas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas no 
Pārdevēja par katru piegādes daļu atsevišķi. 
2.2. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti šādā kārtībā - Pārdevējs izraksta un iesniedz 

Pircējam rēķinus, kuros norāda: 
2.2.1. Pārdevēja rekvizītus; 
2.2.2. Pircēja rekvizītus; 
2.2.3. Preci - marka, modelis, skaits; 

2.2.4. Summu - cipariem un vārdiem. 
2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 
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2.4. Līguma summa Līguma parakstīšanas dienā tiek nofiksēta EUR. 
 

III. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
3.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja adresē saskaņā ar Līguma 1.3. apakšpunktu, veicot visas 

pirmspārdošanas nepieciešamās darbības, tajā skaitā, valsts tehniskās apskates veikšana 
autotransportam. 

3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces 
nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā kartībā 
veikto reģistrāciju saistītos dokumentus uz Pircēja vārda, sauszemes transportlīdzekļu 
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi ar vismaz viena gada 
derīguma termiņu, ekspluatācijas instrukciju (laviešu valodā) un servisa grāmatiņu.  

3.3. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta 
Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. 
Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara 
attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs un norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs 
novērš nepilnības par saviem līdzekļiem 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. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti 
Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta 
iesniegšanas dienas Pircējam; ja minētajā 5 (piecu) 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.  

3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 
domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma 
noteikumiem, 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. 

3.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) 
darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja  Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā 
termiņā  Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un 
atteikumu parakstīt Aktu. 

3.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 
 

IV. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Pircēja tiesības: 

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām; 
4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja 

garantijas nosacījumus; 
4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas 

konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 
4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no Latvijas Autoinženieru 

asociācijas. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras 
viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums; 

4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 
4.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

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. 
4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4.3. Pārdevēja tiesības: 
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4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
4.4. Pārdevēja pienākumi: 

4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam 
dalībai ceļu satiksmē; 

4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 
4.4.3. veikt Preces reģistrāciju Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) uz 

Pircēja vārda un segt ar to saistītās izmaksas; 
4.4.4. veikt Preces pirmreizējo tehnisko apskati CSDD un segt ar to saistītās izmaksas; 
4.4.5. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, 

ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 
4.4.6. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā novērst konstatētos 

trūkumus, bet, ja to nav iespējams, tad apmainīt to pret jaunu, Līguma prasībām 
atbilstošu Preci; 

4.4.7. sniegt garantiju saskaņā ar Pārdevēja atklātā konkursā ‘’Jauna pasažieru 
autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām”piedāvātajiem Garantijas 
noteikumiem; 

4.4.8. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma 
izpildes gaitu. 

 
V. LĪGUMSODA SANKCIJAS 

5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.3. apakšpunktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā 
Pircējam līgumsodu 0,5% (pusprocenta) apmērā no Līguma summas, ieskaitot PVN, par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%. 

5.2. Ja Pārdevējs Līguma 3.3. un 4.5.6. apakšpunktos noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo 
Preci pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1% (vienas 
desmitdaļas procenta) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par katru nokavēto 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% apmērā no Līguma summas daļas ar PVN, 

kuras apmērā Pārdevējs nav piegādājis Preci Pircējam līdz paziņojuma par Pārdevēja 
vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes iesniegšanas dienai vai Pircēja paziņojuma 
par Līguma izbeigšanu Pārdevēja vainas dēļ iesniegšanas dienai Pārdevējam; 

5.3.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu; 
5.4. Par šajā Līgumā 2.1.punktā noteiktā maksājuma nokavējumu, Pircējs maksā Pārdēvējam 

līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no katra maksājuma, attiecībā uz kuru 
saistība nav izpildīta, par katru kavējuma dienu.  

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju un Pircēju no saistību izpildes. 
 

VI. KVALITĀTE 
6.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā 

Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un likumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

 
VII. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas 
varas dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi  

7.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas 
neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams 
izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār 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. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek saprastas jebkāda 
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veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu ietekme 
uz Pusēm.  

7.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem 
atsaucas, ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro 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. 

7.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi 
iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav 
uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem. 

 
VIII. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai 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 3.3.apakšpunktā noteikto kārtību nav novērsis trūkumus; 
8.2.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba 

dienām; 
8.2.4. Pārdevējs nomainījis apakšuzņēmējus, nesaskaņojot ar Pircēju. 

8.3. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) 
dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā 
gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pircējam visus radušos 
zaudējumus. 

8.4. Līguma 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktā noteiktās tiesības Pircējs attiecībā uz katru piegādāto 
Preci var izmantot tikai līdz brīdim, kad parakstīts Akts vai saskaņā ar Līguma noteikumiem 
uzskatāms, ka Prece ir pieņemta (tas ir, ja Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs 
nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt 
Aktu). 

8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā 
vienojoties. 
 

IX. CITI NOTEIKUMI 
9.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti atklātā 

konkursa dokumentācijā. Atklātā konkursa dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma 
tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina 
nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši atklātā konkursa dokumentācijā paredzētie 
noteikumi.  

9.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu 
ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas 
gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
Latvijas Republikas tiesā. 

9.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma 
grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā 
pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas 
saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu. 

9.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

9.6. 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, 
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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. 

9.7. 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. 

9.8. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā 
Līgumā norādītajā Pircēja adresē: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads LV-3306 un 
Pārdevēja adresē:______________________________ un uzskatāma par saņemtu: 1) ja 
izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai 
septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), 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; 2) ja nodota personīgi pret 
parakstu - dienā, kad tie nogādāti saņēmējam. 3) ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša 
saņemšanas fakta apstiprinājuma; 4) ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas 
saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. 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. 

9.9. Kontaktpersona no Pircēja puses – ___________________.  
9.10. Kontaktpersona no Pārdevēja puses (vārds,uzvārds) (tālr. (numurs); e-pasts (e-pasta 

adrese). 
9.11. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudē spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 
9.12. Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt pretenzijas otrai 

Līguma Pusei par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt zaudējumu 
atlīdzību, līgumsodus, ja Puse ir nosūtījusi otrai Līguma Pusei rakstveida pretenziju par 
Līgumā noteikto saistību neizpildi un otra Līguma Puse 7 (septiņu) darba dienu lakā no 
rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas nav novērsusi pretenzijā norādīto saistību neizpildi 
vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību neizpildes iemesliem.  

9.13. Līgums sastādīts 3 (trijos) identiskos eksemplāros uz ___ (____)  lapām latviešu valodā, 
Pircējam tiek nodoti divi Līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots viens Līguma 
eksemplārs, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt visiem 
Līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.  

9.14. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 
Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija uz __ (______) lapām; 
Pielikums Nr.2. Tehniskais piedāvājums uz __ (_____) lapām; 
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums uz__ (________) lapām; 

 
X. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Alsungas novada dome 
Reģ. Nr. 90000036596 
Adrese: Pils iela 1, Alsunga, 
Alsungas novads , LV 3306 
Banka: AS ”SEB Banka” 
Konta Nr. …. 
___________________ _______________ 

(nosaukums) 
Reģ.Nr.  
Adrese:  
Banka:    
Konta Nr.  
______________________ (vārds,uzvārds) 
 

 

 

 


