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APSTIPRINĀTS 

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 

Iepirkuma komisija sēdē 

2016.gada 24.novembrī 

Sēdes protokola Nr.1 

 
 

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM 

 

PAR RENTGENDIAGNOSTISKĀS IEKĀRTAS PIEGĀDI UN 

UZSTĀDĪŠANU 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1.1 . Iepirkuma identifikācijas numurs 

VPVAC 2016/8 

 

1.2. Pasūtītājs 

Pašvaldības SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 

Reģistrācijas Nr.42103024382 

Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401  

Tālrunis/Fakss +371 63422458 

 

1.3. Iepirkuma priekšmets ir rentgendiagnostskās iekārtas piegāde un uzstādīšana, paredzot esošo 

iekārtu demontāžu un utilizāciju. 

 

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta 

1.4.1. Piegādes adrese Republikas iela 5, Liepāja.  

1.4.2. Līguma darbības termiņš 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  

 

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

1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” Administratorei 

Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 (pirmssvētku dienās no 

plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00) līdz 2016.gada 27.decembrim pulksten 10:00. 

1.5.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar 

kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām. 

1.5.3. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” Administrācijas 

telpās 2.stāvā, Republikas ielā 5, Liepājā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.5.4. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta 

konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē 

informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus 

1.5.3.punktā noteiktajā laikā. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā izsludina jaunu piedāvājumu atvēršanas 

vietu un laiku vai nosūta (izsniedz) saņemtos piedāvājumus atpakaļ, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

55.panta 4.1 daļā noteikto. 

1.5.5. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un 

tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

 

1.6. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai 

1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši 

un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz 

dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. Visām izmaksām 

piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. 
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1.6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir 

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”. 

1.6.3. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 

28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai. 

1.6.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 

3.sadaļā minētie dokumenti. 

1.6.5. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē, ar norādi: 

 

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” 

Iepirkumu komisijai  

Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401 

 

Piedāvājums atklātam konkursa „Par rentgendiagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu” 

(VPVAC 2016/8).  

 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma! 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese> 

<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>  

 

1.8.5. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi 

nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, 

norādītam cauršūto lapu skaitam.  

1.8.6. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, 

var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.8.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam 

dokumenta oriģinālam. 

1.8.8. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta 

pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko 

iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. 

1.8.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, 

pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. 

Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

1.8.10. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

1.8.11. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši 

noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē. 

1.8.12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā 

pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem. 

1.8.13. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz 

līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

 

1.9.Līguma apmaksas nosacījumi atbilstoši līguma projektam – nolikuma 3.pielikums. 

 

1.10. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi 

Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un 

citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu 

izmaiņām, izņemot līgumā noteiktos gadījumus un kārtību. 
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1.11. Piedāvājumu varianti 

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus 

piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. 

 

1.12. Pasūtītāja kontaktpersona 

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” Administratore V.Doroņina, 

t.63422458, e-pasts: vpvac@inbox.lv. 

     

1.13. Pasūtījuma piešķiršanas metode ir atklāts konkurss. 

 

1.14. Nolikuma saņemšana: 

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs” mājas lapā www.vpvac.lv. 

 

1.15. Papildu informācijas sniegšana: 

1.15.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja 

mājas lapā pie nolikuma (www.vpvac.lv). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 

publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.15.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 

pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.15.3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto 

šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī 

uzdoto jautājumu. 

 

2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

Rentgendiagnostskās iekārtas piegāde un uzstādīšana, paredzot esošo iekārtu demontāžu un utilizāciju. 

Precīzi nosacījumi noteikti Tehniskajā specifikācijā, kas ir nolikuma 2.pielikums. 

 

2.2. CPV kods 31110000-1 – Rentgena aparāti. 

 

2.3. Izpildes termiņš: 

2.3.1. Piegādes termiņš saskaņā ar konkrēto pasūtījumu.  

2.3.2. Līguma darbības termiņš 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  

  

3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

Prasība: Iesniedzamais dokuments: 

3.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā 

persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt Pasūtītājam 

nepieciešamos būvdarbus un ir iesniegusi 

piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma 

prasībām. 

a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc 

formas –nolikuma 1.pielikums). 

 

b) Tehniskais piedāvājums (pēc formas – 

nolikuma 2.pielikums). 

 

c) Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 

3.pielikums). 

 

d) Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz 

izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 

pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 

apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 

profesiju grupās. (Izziņa par vidējo stundas 

tarifa likmi). 

mailto:vpvac@inbox.lv
http://www.vpvac.lv/
http://www.vpvac.lv/
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3.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju 

iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā pretendents piedāvājumam 

pievieno attiecīgus dokumentus.  

a) Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, 

balstās uz citu uzņēmēju saimniecisko vai 

finansiālo stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma 

izpildei. 

 

b) Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, 

balstās uz citu uzņēmēju tehniskām un 

profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu 

vai vienošanos par nepieciešamo resursu 

nodošanu Pretendenta rīcībā.. 

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, 

piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši 

piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.  

Piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga 

piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka 

līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot 

piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo 

līguma slēgšanu. 

3.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par 

katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības 

dalībnieku attiecas nolikuma 3.5.punkts, 3.6.punkts, 

bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības 

jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā 

tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. 

3.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma 

procedūrā jebkurā no 39.1 panta pirmajā daļā 

noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš 

minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un 

pārbaudīšanas kārtību. 

Komisija pārbauda, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 39.1pantā noteikto kārtību. 

3.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai 

sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās 

piegādes. 

a) Apliecinājums, kas iekļauts pretendenta 

pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 

1.pielikums). 

 

b) Komisija pārliecinās par pretendenta 

reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko 

iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).  

 

c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav 

reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai 

Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos 

faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). 

3.7. Pretendenta vidējais apgrozījums par 

iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir 

vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro). 

Apliecinājums, kas iekļauts pretendenta 

pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 

1.pielikums). 

 

Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis 

uzņēmējdarbību īsāku laiku par trīs gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri 

attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot 

proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, 

reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā 

laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam. 

 

3.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 

(2013., 2014. un 2015.gadā) ir pieredze vismaz 3 

(trīs) līdzīgu līgumu savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē, 

kuru ietvaros piegādātas un uzstādītas līdzīgas 

iekārtas.  

a) Informācija par iepriekšējo pieredzi, kas 

iekļauta pretendenta pieteikumā dalībai 

iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).  

b) Attiecīgo līgumu pasūtītāju atsauksmes.  

3.9. Pretendents nodrošina piedāvātās iekārtas 

ražotāja atzītu apmācību un garantijas servisu.  

Piedāvātās iekārtas ražotāja pilnvarojuma 

iekārtas tirdzniecībai un servisa apkopei. 

 

https://www.eis.gov.lv/
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4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

4.1. Vispārīga informācija: 

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 

slēgtā sēdē; 

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā 

komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas 

piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā; 

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai; 

4.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju; 

4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram 

pretendentam jāsniedz atbilde. 

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu 

vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;  

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu. 

4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms 

darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt 

ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. 

4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta 

papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai; 

4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai 

sava atzinuma sniegšanai. 

 

4.2. Vērtēšanas kārtība: 

4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību 

noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un 

veic piedāvājuma izvēli. 

4.2.2. Lai pārbaudītu, vai uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā 

noteiktie izslēgšanas noteikumi, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus un 

pārbaudīšanas kārtību, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta nosacījumiem. 

4.2.3. Komisija pārbauda, vai saņemtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 48.pantā noteikto kārtību. 

4.2.4. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu 

no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā. 

4.2.5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma 

komisijas pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta 

pieteikumā norādītos kontaktus. 

 

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām un 

nav atzīts par nepamatoti lētu. 

 

5. PIELIKUMI 

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi: 

5.1.1. Pieteikuma dalībai atklātā konkursā forma (nolikuma 1.pielikums);  

5.1.2. Tehniskā specifikācija // Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (nolikuma 2.pielikums); 

5.1.3. Finanšu piedāvājums (nolikuma 3.pielikums); 

5.1.4. Līguma projekts (nolikuma 4.pielikums). 

5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas. 
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2016.gada ____.______ 

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās  

veselības aprūpes centrs” 

Republikas ielā 5, Liepājā 

VPVAC 2016/8 

nolikuma 1.pielikums 

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

 

   
Sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs 

  

kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 

 pārstāvības pamats  Amats, vārds un uzvārds 

 

Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā „Par rentgendiagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu” 

(VPVAC 2016/8). 

 

Apliecinu, ka: 

− pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes; 

− esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta 

nosacījumiem; 

− vidējais apgrozījums par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir  

Gads Apgrozījums, EUR 

  

  

  

KOPĀ  

Vidējais  

− iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti līdzīgi līgumi: 

Pasūtītājs 
Līguma priekšmets 

(iekārtas nosaukums) 

Līguma summa, 

EUR, bez PVN 

Līguma 

darbības 

laiks (gads) 

Kontaktinformācija 

atsauksmju gūšanai 

     

     

     

 

− pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei; 
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− šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

− visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Korespondences adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

E-pasta adrese:  
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2016.gada ____.______ 

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās  

veselības aprūpes centrs” 

Republikas ielā 5, Liepājā 

VPVAC 2016/8 

Par medicīnas preču un reaģentu piegādi 
nolikuma 2.pielikums 

 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA // 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Nr. 
Iekārtas veicamās funkcijas, 

komplektācijas un tehniskās prasības 

Prasības 

izpilde 
Piedāvājuma specifikācija (aizpilda pretendents) 

Lpp. 

informāciju 

apliecinošā 

dokumentācijā 

     

 
Jauna stacionāra radiogrāfijas iekārta ar 

spuldzes grīdas stiprinājumu. 
   

1. Galds:    

1.1. 

Galda un “bucky”  automātiska 

sinhronizācijas un centrēšanas funkcija ar 

spuldzes kolonnu 

obligāta   

1.2. Motorizēta galda virsmas augstuma maiņa obligāta   

1.3. „ Peldošā" galda virsma obligāta   

1.4. Galda virsmas izmērs:    

1.4.1. galda virsmas garums 
ne mazāk kā 

2300 mm 
  

1.4.2. galda virsmas platums 
ne mazāk kā 

850 mm 
  

1.5. Minimālais galda virsmas augstums 
ne vairāk kā 

460 mm 
  

1.6 Maksimālais galda virsmas augstums 
ne mazāk  kā 

850 mm 
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1.7 Maksimālais pacienta svars 
ne mazāk kā 

360 kg 
  

1.8. Galda virsmas pārvietojums garenvirzienā 
ne mazāk kā 

1200 mm 
  

1.9. Galda virsmas pārvietojums šķērsvirzienā 
ne mazāk kā 

260 mm 
  

1.10. 

Galda virsmas elektromagnētisko bremžu 

un galda virsmas augstuma vadība, 

izmantojot elektrooptiskos devējus 

obligāta   

1.11. 
Galda virsmas divu vai četru virzienu 

kustības pārslēdzējs 
obligāta   

1.12. Galda virsmas - filmas attālums 
ne vairāk kā 68 

mm 
  

1.13. Izmantojamie kasešu izmēri 
13x18 līdz 

35x43 cm 
  

1.14. 
Iespēja izmantot detektoru ar izmēru 43 x 

43 cm 
obligāta   

1.15. 

Iebūvēts eksponometrs pacienta devas 

regulēšanai ar vismaz 3 mērīšanas laukiem 

un mērīšanas lauku izvēle vadības pultī un 

uz LCD multifunkcionālā displeja lampas 

statīvā 

obligāta   

1.16. 
Spiediena sensors galda virsmā pārslodzes 

kontrolei 
obligāta   

1.17. 
Galda virsmas starojuma absorbcijas 

koeficients 

ne lielāks kā 0.8 

mm Al pie 100 

kV 
  

1.18. Iebūvēts kustīgais režģis (grid) obligāta   

2. Spuldzes statīvs:    

2.1. 

Spuldzes kolonnas pārvietošana ar 

servomotoru visos virzienos, fiziskās 

slodzes uz personālu minimizēšanai 

obligāta   

2.2. Spuldze stiprināta uz grīdas kolonnas obligāta   
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2.3. 
Spuldzes horizontālās kustības iespēja 

galda šķērsvirzienā 
250 mm   

2.4. Kustība garenvirzienā 2110 mm   

2.5. Vertikālas kustības iespēja 
ne mazāk kā 

1700 mm 
  

2.6. 
Minimālais spuldzes – grīdas virsmas 

attālums 

ne lielāks kā 

340 mm 
  

2.7. Spuldzes moduļa rotācija ap vertikālo asi ± 90 °   

2.8. Spuldzes moduļa rotācija ap horizontālo asi ± 180 °   

3. 
Vadības modulis uz spuldzes/kolimatora 

bloka: 
   

3.1. 
Vismaz 8”, pieskārienu jutīgs 

multifunkcionāls displejs 
obligāta   

3.2. Iespēja attēlot informāciju par pacientu obligāta   

3.3. SID mērīšana un attēlošana obligāta   

3.4. 
Spuldzes moduļa pagrieziena horizontālo 

un vertikālo leņķu indikācija 
obligāta   

3.5. kV, mAs izvēle un indikācija obligāta   

3.6. Auto pozicionēšanas protokola izvēle obligāta   

3.7. 
Izmeklēšanas lauka izmēra izvēle un 

indikācija 
obligāta   

4. Kolimators:    

4.1. 
Automātiska un manuāla elektroniska 

diafragmēšana uz galda un vertikālā statīva 
obligāta   

4.2. 
Kolimatora centrēšanas gaisma ar LED 

tehnoloģiju un taimeri 
obligāta   
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4.3. Centra līnijas indikācija ar lāzera staru obligāta   

4.4. Filtrācija 

ne mazāk kā 2.0 

mm Al pie 100 

kVp 
  

5. Rentgena staru spuldze:    

5.1. Fokusu izmēri:    

5.1.1. mazais 
ne vairāk kā 0.6 

mm 
  

5.1.2. lielais 
ne vairāk kā 1.2 

mm 
  

5.2. Fokusu nominālā jauda (mazais/lielais) 
ne vairāk kā 

20/50 kW 
  

5.3. Anoda siltumietilpība 
ne mazāk kā 

300 kHU 
  

5.4. Aizsardzība pret spuldzes pārkaršanu obligāta   

6. Rentgena staru ģenerators:    

6.1. Augstfrekvences konvertors 
ne mazāks kā 

400 kHz 
  

6.2. Nominālā jauda 
ne mazāk kā 50 

kW 
  

6.3. Sprieguma diapazons 
ne mazāk kā 40 

- 150 kV 
  

6.4. Maksimālā anoda strāva 
ne mazāk kā 

630 mA 
  

6.5. Ekspozīcijas laika diapazons 

vismaz 

0.001~6.3 sek. 

39 soļos 
  

6.6. Anatomisko programmu skaits vismaz 700   

6.7. 
Automātiska fokusa pārslēgšana atkarībā no 

izmeklējuma veida 
obligāta   
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6.8. 
Ģenerators ir sagatavots darbam ar digitālā 

paneļa detektoru 
obligāta   

7. Vertikālais statīvs:    

7.1. 

Spuldzes automātiska sinhronizācijas un 

centrēšanas funkcija ar statīvu, pārvietojot 

to uz augšu un leju 

obligāta   

7.2. 
Kasešu iekārtas vertikālā pārvietojuma 

diapazons 

ne mazāk kā 

1700 mm 
  

7.3. 
Minimālais kasešu iekārtas centra attālums 

no grīdas 

ne vairāk kā 

370 mm 
  

7.4. Vertikālā statīva virsmas - filmas attālums 
ne vairāk 38 

mm 
  

7.5. Izmantojamie kasešu izmēri 
13x18 līdz 

35x43 cm 
  

7.6. 
Iespēja izmantot detektoru ar izmēru 43 x 

43 cm 
obligāta   

7.7. 

Iebūvēts eksponometrs pacienta devas 

regulēšanai ar vismaz 3 mērīšanas laukiem 

un mērīšanas lauku izvēle vadības pultī un 

uz LCD multifunkcionālā displeja lampas 

statīvā 

obligāta   

7.8. Iebūvēts kustīgais režģis (grid) obligāta   

8. 

Jauna universāla radiologa asistenta 

darba stacija esošai digitalai sistēmai 

Carestream Vita CR (darba stacija ar 

programmatūru) 

   

8.1. 
Dators ar vismaz 2GB atmiņu, 500 GB 

cieto disku, 2,4 GHz procesoru, CD/DVD 
obligāta   

8.2. Pacientu datu rediģēšana obligāta   

8.3. 
Grafiski attēlota anatomiskā apgabala 

izvēle 
obligāta   

8.4. Grafiski attēlota izmeklējuma projekcija obligāta   
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8.5. Attēla gaišuma, kontrasta maiņa obligāta   

8.6. Atzīmes, teksti uz attēla obligāta   

8.7. Pacientu datu marķēšana obligāta   

8.8. Digitālais marķieris obligāta   

8.9. Brīvais teksts obligāta   

8.10. 
Attēla kontrasta, spilgtuma regulēšana/ 

kontrasta, spilgtuma regulēšana 
obligāta   

8.11. Rotēšana/apgriešana obligāta   

8.12. Attēlu spoguļa apgriešana obligāta   

8.13. Palielināšana/ samazināšana obligāta   

8.14. DICOM sūtīt/saglabāt, “Worklist” obligāta   

8.15. 
Attēlu ierakstīšana CD-R un DVD-R 

DICOM formātā 
obligāta   

8.16. 
Programmai jānodrošina rentgena 

ģeneratora vadība no darba stacijas 
obligāta   

8.17. 

Programma un darba stacija ir izmantojama 

esošā digitālā nolasītāja vadībai 

(Carestream Vita CR) ar atbalstu citu 

populārāko ražotāju digitālo fosforplašu 

nolasītāju un digitālo detektoru vadībai 

obligāta   

9. 

Citas obligāti izpildāmās prasības 

piegādātajam, un pievienojamie 

apliecinājumi: 

   

9.1. 

Visas piegādājamās iekārtas ir jaunas 

(izlaides gads ne vecāks par 2016.gadu) un 

nelietotas (t.sk. neizstādītas) 

obligāti   
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9.2. Medicīnas iekārtām ir CE sertifikācija obligāta   

9.3. 

Pasūtītāja īpašumā esošās rentgena iekārtas 

(ražotājs BACCARA, 2005.g.) demontāža 

un utilizācija 

obligāta   

9.4. 

Pasūtītāja īpašumā esošās rentgena iekārtas 

(ražotājs BETSCHERT Genesis 50, 

1980.g.) demontāža un utilizācija 

obligāta   

9.5. 
Telpu plāna, montāžas plāna izstrāde, 

saskaņošanai un apstiprināšanai RDC 
obligāta   

9.6. 

Cenā iekļautas iekārtu drošības un 

radiācijas drošības (iekārtu) pārbaudes un 

reģistrācija 

obligāta   

9.7. 

Piedāvājumam jāpievieno tehniskā 

informācija (oriģināla ražotāja datu lapa) 

angļu un latviešu valodā, kas apliecina 

piedāvātās iekārtas atbilstību prasībām 

obligāta   

9.8. 

Apmācība uz vietas ārstniecības iestādē ar 

iekārtu, izsniedziet atbilstošu apmācības 

sertifikātu 

obligāta   

9.9. 
Garantijas laikā nodrošināt ne mazāk kā 2 

(divas) bezmaksas apkopes 
obligāta   

 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta nosaukums:  
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2016.gada ____.______ 

Pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās  

veselības aprūpes centrs” 

Republikas ielā 5, Liepājā 

VPVAC 2016/8 

nolikuma 3.pielikums 

 

 

 

 
Mēs _____________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) piedāvājam 

veikt atklātā konkursā “Par rentgendiagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu” (VPVAC 2016/8) 

minētās piegādes, saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā. 
 

Piedāvājam veikt piegādes par līgumsummu: 

N.p.k. Nosaukums Daudzums Cena  EUR  bez PVN 

1. Stacionāra radiogrāfijas iekārta ar spuldzes 

grīdas stiprinājumu. 

(Modelis) 
1 

 

2. Jauna radioloģijas asistenta darba stacija 

esošai digitālai sistēmai  1 
 

3.  Caurskates iekārtas BACCARA, ražota 

2005.g., demontāža un utilizācija 1 
 

4. Rentgendiagnostiskās iekārtas BETSCHERT 

Genesis 50, ražots 1980.g., demontāža un 

utilizācija 

1 

 

Pavisam kopā EUR bez PVN  

PVN 21%, EUR 
 

Līguma summa ar PVN, EUR 
 

 

Apliecinām, ka: 

1. Garantijas termiņš: _______ (norādīt termiņu, skaitļiem un vārdiem). 

2. Piegādes termiņš: _______ (norādīt termiņu, skaitļiem un vārdiem). 

3. Piedāvātais aprīkojums atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai. 

 

 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta nosaukums:  
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 VPVAC 2016/8 

Par medicīnas preču un reaģentu piegādi 

nolikuma 4.pielikums 

Līgumprojekts 

 

 

LĪGUMS Nr. VPVAC 2016/8 

 

Liepājā   2016.gada ….. 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Par rentgendiagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu” (VPVAC 

2016/8) rezultātiem, pašvaldības SIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”, reģistrācijas 

numurs 42103024382, ….. (turpmāk tekstā – Pircējs), un ….. (turpmāk tekstā – Pārdevējs), līdzēji saukti 

arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums). 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajam piedāvājumam (X.pielikums)   

un finanšu piedāvājumam (X.pielikums)  piegādā un uzstāda Pircējam, bet Pircējs pieņem īpašumā 

medicīnas iekārtu ______________________________________________________________ 

saskaņā ar šī līguma X.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju, turpmāk līguma tekstā saukta -  

“Prece”, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.  

1.2. Pārdevējs piegādā Preci, kā arī par saviem līdzekļiem veic nepieciešamo tehnisko dokumentu 

izstrādi un saskaņošanu,  Precei atbilstošo garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā: garantijas 

remontu un veic tehnisko apkopi atbilstoši Preces tehniskajā dokumentācijā norādītam daudzumam 

un laika periodam [24 (divdesmit četri) mēneši] no līguma noslēgšanas dienas. 

1.3. Pārdevējs nodrošina Pircēja darbinieku apmācību darbam ar piegādāto Preci 1 (vienas) nedēļas 

laikā pēc Preces uzstādīšanas. 

1.4. Pārdevējs nodrošina Pircēja īpašumā esošo iekārtu _______________________ demontāžu un 

utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Par šajā Līgumā minētās Preces kvalitatīvu un savlaicīgu piegādi, uzstādīšanu, Pircēja 

darbinieku apmācību un esošo iekārtu demontāžu un utilizāciju PIRCĒJS apmaksā Pārdevējam 

Līguma summu EUR __________ (___________ eiro un ___ centi) un PVN ____% EUR 

_______, kopā EUR ______; 

2.2.  Līguma 2.1. noteiktajā  summā ietilpst visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie 

izdevumi, tostarp saistībā ar Preces transportēšanu, preces garantijas remontu, tehnisko apkopi 

kas nepieciešami PĀRDEVĒJA pienācīgai saistību izpildei šī līguma ietvaros.  

2.4. Samaksa par līguma izpildi tiek veikta saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdemit) 

kalendāro dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas.   

2.6. Ja Pircējs kavē Līgumā noteiktos  maksājumus par Preci vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās 

dienas no Līguma norādītajiem termiņiem, tad Pārdevējam ir tiesības prasīt kavējuma procentus 

no Pircēja 0.05 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.  

 

3. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1. Pārdevējs piegādā, uzstāda un nodod Preci Pircējam pēc tā juridiskās adreses Republikas iela 5, 

Liepāja, atbilstoši līguma 1.punktā minētajam pasūtījumam ne vēlāk kā 

___________________________________________ dienu laikā no līguma parakstīšanas 

dienas. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs nodod Pircējam: 

3.1.1. Preces lietošanas instrukciju latviešu valodā papīra un elektroniskā veidā  (Pielikums 

nr.2), Preces tehnisko dokumentāciju attiecībā uz Preces ekspluatāciju un tehniskajām 

apkopēm (Pielikums nr.3), Preces CE atbilstības apliecinājums (pielikums nr.4); 

3.1.2. Pārdevēja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu 

(Pielikums nr.5). 
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3.2. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un 

Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas 

kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3.3. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu 

Preces tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defekta akts, kurā 

Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 0,05 % 

apmērā no Līgumcenas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu, bet ne vairāk, kā  10% 

no kopējās preces vērtības ar PVN. Preces piegādes kavējuma gadījumā defekta akts netiek 

sastādīts, bet kavējumu apliecina Pircēja nosūtīta rakstveida pretenzija par Preces piegādes 

kavējumu. 

3.4. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

3.5. Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto 

trūkumu pilnīgas novēršanas. 

3.6. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz 

tās nodošanai Pircējam. 

3.7. Katra Preces tehniskā apkope atbilstoši izgatavotāja Preces tehniskai dokumentācijai (līguma 

X.pielikums) un finanšu piedāvājumam (līguma X.pielikums) tiek pieņemta ar abpusēji parakstītu 

pieņemšanas – nodošanas aktu 

 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

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

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

4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts ne mazāk, kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces 

nodošanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām. 

4.3. Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces 

nepareizas ekspluatācijas dēļ. 

4.4. Garantijas laikā Preces tehniskās apkopes un remontu veic ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā 

darba laikā un ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā ārpus darba laika (arī brīvdienās un 

svētku dienās), pēc telefoniska izsaukuma, remonts ar detaļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) 

dienu laikā pēc remonta pieteikšanas, vai paredzot aizvietošanas iespējas ar līdzvērtīgu Preci. 

4.5. Garantijas laikā Pārdevējs apņemas veikt Preces tehnisko apkopi, garantijas remontu atbilstoši 

katras iekārtas lietošanas instrukcijā norādītam daudzumam un laika periodam saskaņā ar 

Pielikumu nr.3 un nr.6; 

4.6. Gadījumā, ja Pārdevējs neveic Līguma 4.punktā norādītās darbības, vai kavējums pārsniedz 10 

(desmit) kalendārās dienas, Pircējs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no 

iekārtas iegādes vērtības (summa bez PVN), kas veido summu EUR ,,,,,,. 

 

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1. Pārdevēja saistības: 

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, kā arī par saviem līdzekļiem Preces 

garantijas remontu un tehnisko apkopi garantijas laikā atbilstoši katras iekārtas tehniskajā 

dokumentācijā norādītam daudzumam un laika periodam.  

5.1.2. Pārdevējs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja uzraudzībā. 

5.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

5.1.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, 

metožu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas 

atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.1.5. Pārdevējs apņemas Preces piegādi un uzstādīšanas darbus veikt Pircēja personālam 

izdevīgā darba laikā. 

5.1.6. Pārdevējs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot 

Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 

5.1.7. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām 

personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams. 

5.1.8.. Gadījumā, ja Pārdevējs atsakās veikt Preces garantijas apkopi vai garantijas remontu, 

tehnisko apkopi, Pircējs ir tiesīgs uzaicināt garantijas apkopes vai remonta veikšanai trešo 



18 

 

personu, kas ir tiesīga šādas apkopes vai remontu Precei veikt, un Pārdevējs apņemas 

atlīdzināt Pircējam visus ar šiem darbiem saistītos izdevumus.  

5.2. Pircēja saistības: 

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un 

uzstādīšanai. 

5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās un uzstādītās Preces pieņemšanu. 

5.2.4. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. 

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma 

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

sastāvdaļām. 

6.2. Ja Pārdevējs 30 dienu laikā no piegādes termiņa beigām nav nodevis Preci Pircējam, Pircējs ir 

tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šādā gadījumā Pircējs arī ir 

tiesīgs prasīt no Pārdevēja līgumsodu par Līguma noteikumu pārkāpšanu 10% (piecpadsmit) 

apmērā no Līguma kopējās summas (preces cena), vienlaikus paziņojot par vienpusēju 

atkāpšanos no Līguma. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 30 dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā, piekrītību nosakot 

pēc Preču piegādes vietas. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. 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, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

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

saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Par ārkārtas apstākļiem netiek uzskatīta Preces 

ražotāja nespēja to piegādāt Pārdevējam, izņemot, ja ir konstatējami kādi no šajā punktā 

minētajiem apstākļiem. 

8.2. 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. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

9.3. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 

līguma noteikumu tulkošanu. 

9.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz piecām lapām, ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. 
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9.5. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē ____________________, 

tālrunis __________. 

9.6. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā 

nozīmē__________________________. 

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.  

9.8.  Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kuras tiek pievienotas Līgumam ir: 

 


