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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Iepirkuma priekšmets: „Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes 

vajadzībām”.  

        CPV kods: 34115200-8     

Tehniskā specifikācija - 2.pielikumā, tehniskā piedāvājuma forma - 3.pielikumā, finanšu 

piedāvājums - 4.pielikumā. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs Vaboles pag.pārv. 2016/7 

 

3. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde 

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles  pagasts, Daugavpils novads LV-

5477 

Reģistrācijas kods: 90000030945 

Tālruņa numurs: 65475781 

Faksa numurs: 65460880 

E-pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv 

Kontaktpersonas Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos - Vaboles 

pagasta pārvaldes vadītāja – Aina Pabērza (mob.tel. 26456451) 

 

4. Iepirkuma metode. 

 

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta nosacījumiem 

un šajā nolikumā noteikto kārtību. 

 

 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana. 

5.1.Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un 13:00-

17:00, Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldē, „Saieta nams”, Vabolē, 

Vaboles pagastā, Daugavpils novadā līdz 7.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

5.2.Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā 

www.vabolespag.lv sadaļā „IEPIRKUMI” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.3.Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā 

www.vabolespag.lv sadaļā „IEPIRKUMI” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

6. Informācijas sniegšana 

6.1.Visi jautājumi par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi adresējami laikus 

norādītajā e-pasta adresē parvalde@vabolespag.lv bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

6.2.Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju Vaboles pagasta mājas lapā www.vabolespag.lv, kurā ir 

pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/pasa%C5%BEieru%20mikroautobusa/cpv/34115200-8/
http://www.vabolespag.lv/
http://www.vabolespag.lv/
mailto:parvalde@vabolespag.lv
http://www.vabolespag.lv/
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6.3.Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

 

7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

7.1.Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi Vaboles pagasta pārvaldē pie lietvedības 

pārzines vai nosūtīti pa pastu uz adresi „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads LV-5477 līdz 2017.gada 10. janvārim plkst.14.00. Pasta sūtījumam 

jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. 

7.2.Visi piedāvājumi, kas Vaboles pagasta pārvaldē saņemti pēc 7.1.punktā norādītā laika, 

netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

7.3.Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

7.4.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam saistošs līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 100 dienas, skaitot no Nolikuma 7.1.punktā noteiktās 

piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

 

8. Piedāvājuma noformēšana 

8.1.Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Daugavpils novada 

pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes iepirkumam „Jauna mikroautobusa iegāde 

Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 

2016/7). Neatvērt līdz 2017.gada 10. janvārim plkst. 14:00. Aploksnes aizmugurē 

jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

8.2. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. 

8.3.Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri 

salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz 

vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem. 

8.4.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, 

tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā”. 

8.5.Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi 

piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pieteikums dalībai iepirkumā, pretendenta 

atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. 

8.6.Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt cauršūtām (caurauklotām) un numurētām 

 

9. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti. 

9.1.Pretendentam jāiesniedz piedāvājums, kas ietver tehnisko piedāvājumu un finanšu 

piedāvājumu (aizpildītu un iesniegtu atbilstoši formai - 3. un 4.pielikums), pretendenta 

pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) 

9.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Jāiesniedz dokumenta apliecināta 

kopija. 

9.3.Pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra 

ārvalstīs izdota izziņa vai tās apliecināta kopija par paraksttiesīgām personām uzņēmumā 

(izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa); 

9.4.Pretendentam, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 4.
1
 pantam, ir tiesības nodarboties ar 

transportlīdzekļa tirdzniecību un tam ir reģistrēta tirdzniecības vieta. Pretendentam 

jāiesniedz transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija. 

9.5.attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai 
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kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas 

apliecina, ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas 

saistības; 

9.6.attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja (izplatītāja) sertificētu tehniskās apkopes (servisa) 

sniegšanas vietu Latvijas Republikas teritorijā saraksts, kurās var veikt piedāvātās 

automašīnas plānotās tehniskās apkopes un remontus, nezaudējot noteiktās ražotāja un 

pārdevēja garantijas; 

9.7.Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar iepirkuma nolikuma Tehniskajās pecifikācijā 

(2.pielikumu) noteiktajām prasībām; 

9.8.Jāiesniedz piedāvātās automašīnas krāsaini fotoattēli vai melnbalti fotoattēli un 

norādāms konkrēts interneta resursa links, kur redzami piedāvātās automašīnas krāsaini 

attēli. 

9.9.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

9.9.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu 

un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts 

9.9.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 

 

10. Piedāvājuma cena un valūta. 

10.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro (EUR) bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma 

cena ar PVN. 

10.2. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2(divas) zīmes aiz komata. 

10.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preces iegādi un piegādi 

saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

10.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 4.pielikumam. 

 

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

11.1. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 7. un 

8.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri 

atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti 

bez tālākas vērtēšanas. 

11.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 9.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

11.3. Nolikuma  minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – 

PIL) 8.
2
 panta piektā daļa) pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.
2
 panta trešajā daļā minētajām 

prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.
2
 panta piekto daļu, 

pasūtītājs: 

11.3.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.
2
 

panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

11.3.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai 

pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 
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a) par PIL 8.
2
 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no 

Uzņēmumu reģistra, 

b) par PIL 8.
2
 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no 

Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot 

pretendenta piekrišanu; 

11.3.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu 

papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā 

daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

11.3.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.
2
 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam 

veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

11.3.2.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju 

pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro; 

11.3.2.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas 

pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto 

parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. 

Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā 

pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par 

to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas 

saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, 

pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

11.4. Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats 

pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai 

citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija 

neatbilst faktiskajai situācijai. 

11.5. Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju 

prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko 

specifikāciju prasībām un nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi 

tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

11.6. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma nolikuma 10.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi tiks noraidīti bez  tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem 

pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.  

Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu 
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piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

11.7. No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies visizdevīgāko 

piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.    

11.8. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem 

atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā internetā mājaslapā www.vabolespag.lv 

nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.  

11.9. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma 

līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts Iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā 

iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu 

slēgt iepirkuma līgumu. 

11.10. Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija 

var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai 

pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

12. Līguma slēgšana  

12.1. Ar iepirkuma uzvarētāju  tiek slēgts līgums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto 

līguma projektu, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

12.2. Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, Nolikumu un 

iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu. 

 

13. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas. 

 

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

Pielikumi: 

 

1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) 

2. Tehniskā specifikācija (2.pielikums). 

3. Tehniskā piedāvājuma forma (3.pielikums). 

4. Finanšu piedāvājums (4.pielikums) 

  5. Līguma projekts (5.pielikums). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vabolespag.lv/
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1. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7 
 
 

Uz pretendenta veidlapas 

 

Datums  

PRETENDENTA  PIETEIKUMS  DALĪBAI  IEPIRKUMĀ 

 (Iepirkuma nosaukums) 

(Iepirkuma identifikācijas numurs) 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta  nosaukums _________________________________________________ 

Reģistrācijas numurs____________________________________________________ 

Juridiskā  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 ______________________________ 

EE--ppaassttaa  aaddrreessee__________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ar šo mēs piesakām savu dalību iepirkumā „Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes 

vajadzībām” (Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7), atzīstam visus Nolikumā ietvertos 

nosacījumus un apliecinām, ka: 

1. esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un piekrītam 

visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem 

nav; 

2. visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa; 

3. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus 

līguma nosacījumus. 
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Mēs piedāvājam  piegādāt jaunu mikroautobusu _________ (marka, modelis)  Vaboles pagasta 

pārvaldes vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā un piekrītot 

visiem iepirkuma noteikumiem  par līgumcenu : 

 

 

Piedāvātā līgumcena EUR bez 

PVN 

 

 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos) 

 

PVN 

 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos) 

 

Piedāvātā līgumcena EUR ar 

PVN 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos) 

 

 

 

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

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Vārds, uzvārds, amats  

 

Paraksts 

 

 

Z.v. 

 

_________________________                                  ________________________________ 

(vieta)                          (datums) 
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2. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7 

 

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkumam id. Nr.  
„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām” 

 

1. Vispārējās prasības:  

1.1. Pretendentam jānodrošina mikroautobusa reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja  vārda.  

1.2. Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l degvielas apjomam, kā arī 

transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu 

dalību ceļu satiksmē. 

1.3.  Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja Latvijas teritorijā apskatīt un izmēģināt 

mikroautobusu pirms līguma slēgšanas. 

1.4. Pretendentam jāveic mikroautobusa OCTA un KASKO apdrošināšana uz Pasūtītāja  vārda.  
 

2. Mikroautobusam jāatbilst sekojošiem tehniskās specifikācijas nosacījumiem: 

 

Kritērijs Prasības 

Virsbūves tips Pasažieru mikroautobuss  

Izlaiduma gads ne agrāk kā 2017.gadā 

Sēdvietu skaits 8+1 (3-3-3)  braukšanas virzienā. Sēdekļi otrajā un trešajā rindā 

viegli izņemami un sēdekļu atzveltnes saliekamas braukšanas 

virzienā. 

Pilna masa Līdz 3000 kg 

Durvju skaits 4  (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē), 

aizmugurējās durvis atveramas uz augšu. 

Nobraukums ne vairāk kā 100 km 

Motora darba tilpums 

degvielas veids 

ne mazāk  kā 1900 cm
3
,  

dīzeļdegviela  

Motora jauda (ZS) ne mazāk kā 150 

Degvielas patēriņs l/100km 

Ražotāja noteikts degvielas patēriņš 

kombinētajā ciklā 

 

ne vairāk 6,5 litri  

 

Degvielas tvertne (l) ne mazāk kā 70  

CO2 izmeši g/km ne vairāk kā 170 

Emisijas klase ne zemāka par EURO 6 

Pārnesumu kārbas tips, 

pārnesumu skaits   

manuāla  

6 (neskaitot aizmugures) 

piedziņa priekšējā 

Virsbūves krāsa Vientoņa (metāliska), krāsojuma toni saskaņojot ar pasūtītāju 

Virsbūve ne garāka kā 5400 mm,  

 

Mikroautobusa augstums Ne augstāka kā 2000 mm 

Dienas braukšanas gaismas Automātiski ieslēdzamas iedarbinot motoru 

Pasažieru salons un kravas telpa: 

garums (no vadītāja sēdekļu rindas 

aizmugures līdz aizmugures durvīm) 
augstums  

 

ne mazāk kā 2900 mm 

 

ne mazāk kā 1300 mm 

Pasažieru/kravas telpas apdare Sienu un griestu tapsējums ar mīkstu materiālu un 

skaņas/siltuma izolāciju 

Riteņu diski Tērauda, ne mazāki kā R16 

Riepas 2 komplekti (vasaras un ziemas) 
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Klīrenss (nenoslogotam mikroautobusam) ne mazāk kā 200 mm 

Minimālās prasības aprīkojumam Priekšējie drošības gaisa spilveni  

Pretbloķēšanas sistēma ABS 

Automātiskā pretbuksēšanas sistēma ASR 

Elektroniskā stabilitātes programma ESP 

stūres pastiprinātājs 

augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna 

  

  

 elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi 

elektriski  vadāmi pacēlāji priekšējiem sānu logiem 

 

apsildāms aizmugurējais stikls, logu tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas 

iekārtu. 
 

 

Ražotāja tonēti sānu loģi pasažieru salonam  

centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti) 

elektroniskais  imobilaizeris 

pretaizdzīšanas signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju 

gaisa kondicionētājs vadītāja kabīnē un pasažieru salonā 

pasažieru salona apsilde atsevišķi regulējama no vadītāja kabīnes 

augstumā regulējams un apsildāms vadītāja sēdeklis ar elkoņa 

balstu un muguras balstiem 

Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi 

Papildus dzinēja aizsargs 

Fiksēta sakabes ierīce 

 Gumijots grīdas segums vadītāja un pasažieru nodalījumā 

sēdekļu apdare no auduma ar tumšu toni 

Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un SD karšu ligzdām un 

Bluetooth savienojumu 

 stāvvietā novietošanās sensori  aizmugurē  

 Pasažieru sēdekļu galvas balsti  

 pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, instrumentu komplekts 

 gumijas paklāju komplekts vadītāja kabīnē 

aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trīsstūris, veste 

 lietošanas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu valodā 

 

 

  

Tehnisko apkopju veikšanas vieta Tehniskas apkopes un garantijas remonta veikšanas iespēja 

ražotāja atzītā un sertificētā tehniskās apkopes (servisa) centrā ne 

tālāk par 30 km no pasūtītāja juridiskās adreses. 

ne mazāk kā 4 vietās Latvijā 

Garantija Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 100000km nobraukuma 

 Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 gadi 

Apdrošināšana KASKO un OCTA apdrošināšanas polises uz 1 gadu.  
 Polises darbības teritorija: Latvija  

Apdrošinājuma pašrisks par pirmo pieteikto apdrošināšanas 

gadījumu 0 %. 

 

Piegādes termiņš 100 (simts) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža 

Piegādes adrese „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 

Aprīkojums Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 

10 l degvielas apjomam, kā arī transporta līdzeklim jābūt pilnībā 

aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu 
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dalību ceļu satiksmē. 

Reģistrācija CSDD Piedāvātajam  mikroautobusam  jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikā uz Daugavpils novada pašvaldības  Vaboles pagasta 

pārvaldes  vārda ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi 
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3. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7 

 

 

Tehniskā piedāvājuma forma 

 

Tehniskās specifikācijas prasības Pretendenta piedāvājums 
 Jānorāda mikroautobusa  marka, modelis 

Virsbūves tips Pasažieru mikroautobuss   

Izlaiduma gads ne agrāk kā 2017.gadā  

Sēdvietu skaits 8+1 (3-3-3)  braukšanas virzienā. 

Sēdekļi otrajā un trešajā rindā viegli 

izņemami un sēdekļu atzveltnes 

saliekamas braukšanas virzienā. 

 

Pilna masa Līdz 3000 kg  

Durvju skaits 4 (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru 

salona labajā pusē), aizmugurējās 

durvis atveramas uz augšu. 

 

Nobraukums ne vairāk kā 100 km  

Motora darba tilpums 

degvielas veids 

ne mazāk  kā 1900 cm
3
,  

dīzeļdegviela  

 

Motora jauda (ZS) ne mazāk kā 150  

Degvielas patēriņs l/100km 

Ražotāja noteikts degvielas 

patēriņš kombinētajā ciklā 

 

ne vairāk 6,5 litri  

 

 

Degvielas tvertne (l) ne mazāk kā 70   

CO2 izmeši g/km ne vairāk kā 170  

Emisijas klase ne zemāka par EURO 6  

Pārnesumu kārbas tips, 

pārnesumu skaits   

manuāla  

6 (neskaitot aizmugures) 

 

piedziņa priekšējā  

Virsbūves krāsa Vientoņa (metāliska), krāsojuma toni 

saskaņojot ar pasūtītāju 

 

Virsbūve ne garāka kā 5400 mm,  

 

 

Mikroautobusa augstums Ne augstāka kā 2000 mm  

Dienas braukšanas gaismas Automātiski ieslēdzamas iedarbinot 

motoru 

 

Pasažieru salons un kravas 

telpa: 

garums (no vadītāja sēdekļu 

rindas aizmugures līdz aizmugures 

durvīm) 
augstums  

 

ne mazāk kā 2900 mm 

 

ne mazāk kā 1300 mm 

 

Pasažieru/kravas telpas 

apdare 

Sienu un griestu tapsējums ar mīkstu 

materiālu un skaņas/siltuma izolāciju 

 

Riteņu diski Tērauda, ne mazāki kā R16  

Riepas 2 komplekti (vasaras un ziemas)  

Klīrenss (nenoslogotam 

mikroautobusam) 
ne mazāk kā 200 mm  

Minimālās prasības 

aprīkojumam 

Priekšējie drošības gaisa spilveni  

Pretbloķēšanas sistēma ABS 

Automātiskā pretbuksēšanas sistēma 
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ASR 

 

Elektroniskā stabilitātes programma 

ESP 

stūres pastiprinātājs 

augstumā un dziļumā regulējama 

stūres kolonna 

   

   

 elektriski regulējami un apsildāmi 

sānu atpakaļskata spoguļi 

elektriski  vadāmi pacēlāji 

priekšējiem sānu logiem 

 

apsildāms aizmugurējais stikls, logu 

tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas 

iekārtu. 
 

 

Ražotāja tonēti sānu loģi pasažieru 

salonam  

centrālā atslēga ar tālvadību (2 

komplekti) 

elektroniskais  imobilaizeris 

pretaizdzīšanas signalizācija ar 

pretaizvilkšanas funkciju 

gaisa kondicionētājs vadītāja kabīnē 

un pasažieru salonā 

pasažieru salona apsilde atsevišķi 

regulējama no vadītāja kabīnes 

augstumā regulējams un apsildāms 

vadītāja sēdeklis ar elkoņa balstu un 

muguras balstiem 

Priekšējie un aizmugurējie dubļu 

sargi 

Papildus dzinēja aizsargs 

Fiksēta sakabes ierīce 

 

 Gumijots grīdas segums vadītāja un 

pasažieru nodalījumā 

sēdekļu apdare no auduma ar tumšu 

toni 

Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un 

SD karšu ligzdām un Bluetooth 

savienojumu 

 

 stāvvietā novietošanās sensori  

aizmugurē  

 

 Pasažieru sēdekļu galvas balsti   

 pilna izmēra rezerves ritenis, 

domkrats, instrumentu komplekts 

 

 gumijas paklāju komplekts vadītāja 

kabīnē 

aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 

avārijas trīsstūris, veste 

 

 lietošanas instrukcija un servisa 

grāmatiņa latviešu valodā 
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Tehnisko apkopju veikšanas 

vieta 

Tehniskas apkopes un garantijas 

remonta veikšanas iespēja ražotāja 

atzītā un sertificētā tehniskās apkopes 

(servisa) centrā ne tālāk par 30 km no 

pasūtītāja juridiskās adreses. 

ne mazāk kā 4 vietās Latvijā 

 

Garantija Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 

100000km nobraukuma 

 

 Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu 

ne mazāk kā 10 gadi 

 

Apdrošināšana KASKO un OCTA apdrošināšanas 

polises uz 1 gadu.  
 Polises darbības teritorija: 

Latvija  

Apdrošinājuma pašrisks par 

pirmo pieteikto apdrošināšanas 

gadījumu 0 %. 

 

 

Piegādes termiņš 100 (simts) dienu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža 

 

Piegādes adrese „Saieta nams”, Vabole, Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads 

 

Aprīkojums Piegādes brīdī mikroautobusa 

degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l 

degvielas apjomam, kā arī transporta 

līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

nodrošinātu dalību ceļu satiksmē. 

 

Reģistrācija CSDD Piedāvātajam  mikroautobusam  jābūt 

reģistrētam Latvijas Republikā uz 

Daugavpils novada pašvaldības  

Vaboles pagasta pārvaldes  vārda ar 

derīgu tehniskās apskates uzlīmi 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, 

amats 

 

Paraksts  

Datums  
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4. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7 

 
   

Uz pretendenta veidlapas 

Datums  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam  

(Iepirkuma nosaukums) 

(Iepirkuma identifikācijas numurs) 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas preču vienības cenas, izdevumi, kas 

saistīti ar preces piegādi un saistītās izmaksas. 

 Iepazinušies ar iepirkumu „Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes 

vajadzībām” (Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7) tehniskās specifikācijas un nolikuma 

prasībām, Pretendents piedāvā veikt jauna mikroautobusa piegādi par līgumcenu: 

 

Nosaukums Piedāvājuma cena (EUR) 

bez PVN 

PVN (EUR) Piedāvājuma cena 

(EUR) ar PVN 

Mikroautobuss 

_________________ 

(marka, modelis) 

_____ 

(skaits cipariem)  

(______________)   

(skaits vārdiem) 

_____ 

(skaits cipariem)  

(_____________)  

(skaits vārdiem) 

_____ 

(skaits cipariem)  

(_______________)  

(skaits vārdiem) 

 

Ar šo Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa 

tehniskā specifikācija un piekrīt Nolikuma nosacījumiem. 

 Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar preču, kuras tiek iepirktas 

saskaņā ar iepirkumu „Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

(Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7) piegādi saistītās izmaksas.   

 

 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Pretendenta nosaukums  

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  
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5. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles  pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7 

 

                                                                     

Līguma projekts 

 

Daugavpils novada Vaboles pagastā,                                           2017.gada ___.______________ 

 

Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000030945, 

juridiskā adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, tās vadītājas Ainas 

Pabērzas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no 

vienas puses  

un 

          xxx “xxxxxxxxx”, tās xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personā, kurš darbojas uz 

xxxxxxxxx pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, talāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/7, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un 

Pārdevēja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:     

        

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtītājam 1 (vienu) jaunu mikroautobusu (nosaukums, modelis) pilnā 

komplektācijā, kas atbilst Iepirkuma dokumentos minētajiem nosacījumiem, turpmāk tekstā - Prece, 

bet Pasūtītājs pieņemt un apmaksāt Preci, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.  

 

2. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 
 

2.1. Preces nodošanu Pasūtītājam Pārdevējs veic pēc adreses: “Saieta nams”, Vabole, Vaboles 

pagasts, Daugavpils novads. 

2.2. Līgums stājas spēkā ar 2017.gada __._______ un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. 

2.3. Preces piegādes termiņš ir ne vēlāk kā  līdz 2017.gada __._____________ (100 dienu laikā 

no līguma noslēgšanas). 

2.4. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pārdevējs ir nodevis Pasūtītājam 

Preci, ko apliecina Pasūtītāja paraksts uz preces pavadzīmes-rēķina vai pieņemšanas-

nodošanas akta. 

2.5. Pie Preces pieņemšanas Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Preces iepriekšēju 

pārbaudi, lai pārliecinātos par tās atbilstību Līguma noteikumiem.  

2.6. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pie Preces pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai 

citus speciālistus, lai pārliecinātos par Preces atbilstību Līguma noteikumiem. 

2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja Preci, ja Pasūtītājs pie Preces pieņemšanas 

konstatē, ka Prece ir nekvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā 

Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo 

aktu iesniedz Pārdevējam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē 

Pasūtītāja tiesību aprēķināt līgumsodu par Pārdevēja saistību izpildes kavējumu. 

2.8. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās 

nodošanai Pasūtītājam. 

 

3. KVALITĀTE UN GARANTIJA 
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3.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Iepirkuma nolikumā norādītajiem 

parametriem un citiem Līguma noteikumiem.  

3.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

3.3. Lietojot Preci saskaņā ar lietošanas instrukciju, Preces garantija ir ____ gadi  (ne mazāk kā 

4 gadi un ne mazāk kā 100000 km nobraukums), virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ir 

____ gadi  (ne mazāk kā 10 gadi). Garantijas terminš tiek noteikts sākot ar Preces 

nodošanas – pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

4. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. Pārdevēja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līguma noteikto un Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 

4.1.2. Pārdevējs apņemas Preces piegādi, kā arī ar to saistītos pakalpojumus, ja tādi ir paredzēti, 

veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā. 

4.1.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādes un citu saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā, ja tādi 

ir paredzēti, strādājot Pasūtītāja teritorijā, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba 

aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citus normatīvos aktus. 

4.1.4. Pārdevējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī 

Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Pārdevējs apņemas minēto dokumentāciju bez 

iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, 

izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

4.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

4.2.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču pavadzīmi-rēķinu 

vai Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preci 

pieņemt. 

 

5. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

5.1. Preces cena  bez PVN ir EUR  __________ (_________);  

5.2. Preces cena ietver visus ar tās pārdošanu un piegādi Pasūtītājam saistītos izdevumus. 

5.3. Preces cena šā Līguma darbības laikā nevar tikt grozīta. 

5.4. Līguma summa bez PVN ir EUR _____ ( ______ euro), 21%  PVN sastāda EUR ______ 

(_________), kopējā Līguma summa ir EUR ________ (__________).  

5.5. Līguma kopējās summas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic saskaņā ar faktiski piegādāto 

un/vai Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Preci. Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) dienu 

laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, 

pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 

 

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma 

grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

6.2. Līguma cena nedrīkst tikt grozīta un paliek nemainīga Līguma izpildes laikā. 
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6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, 

ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

6.3.1. ja Pārdevējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes 

termiņiem un ja Pārdevēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas, vai 

6.3.2. ja Pārdevējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pārdevējs minēto 

saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 

paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas. 

6.4. Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru 

tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā 

kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu 

pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no 

Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu. 

 

7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Pārdevējs nepiegādā, nenodrošina Līgumā noteiktos Preces apjomus, Pārdevējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no termiņā 

nepiegādāto/nenodrošināto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% no Līguma cenas. 

7.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no termiņā 

nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 

7.3. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Pārdevēja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma vispārīgo noteikumu 6.3. punktā noteiktajā 

kārtībā, Pārdevējs maksā vienreizēju līgumsodu EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro). 

7.4. Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai 

trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem. 

 

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Šī Līguma gaitā radušās domstarpības Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, taču, ja tas 

nedod vēlamos rezultātus, tad Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

8.2. Visi paziņojumi un pavēstes, kas nogādāti uz Līguma 11. punktā (Līdzēju rekvizīti) 

norādītajām adresēm, skaitās izsniegti. Mainot kādu no Līguma 11.punktā (Līdzēju 

rekvizīti) norādītajiem rekvizītiem, Līdzēji apņemas 3 (trīs) dienu laikā viens otram paziņot 

par notikušajām izmainām. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

9.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam 

rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas 

apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.  
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10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis. 

10.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz __ (_____) lapām, ar vienādu 

juridisko spēku, no kuriem viens glabājās pie Pasūtītāja un viens pie Pārdevēja. 

 

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

 

 

 
 

PASŪTĪTĀJS 

Daugavpils novada pašvaldība  Vaboles pagasta 

pārvalde 

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5477 

Reģ. Nr.: 90000030945 

Norēķinu konts LV72TREL9812142001000 

Valsts Kase 

Kods:TRELLV22 

Vaboles pagasta pārvaldes  

vadītāja 

_______________________________ 

A.Pabērza 

 

IZPILDĪTĀJS  

________________________ 

Reģistrācijas Nr.__________ 

Juridiskā adrese: ________________ 

___________________, LV-______ 

Bankas rekvizīti:  

______________________________ 

Konts Nr.______________________ 

Kods _________________________ 

____________________________   Z.v. 

                                  ___________ 

 

 


