
 

APSTIPRINĀTS 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 

 Iepirkumu komisijas  

2012.gada 21.novembra sēdē, prot. Nr.1 

 

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
1
.pantu 

  

NOLIKUMS 
“Mēbeļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, NMR Nr. 90002067001, juridiskā 

adrese: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPP 2012/03. 

1.3. Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākā 

inspektore Alīna Jurkāne-Jurgāne, tālr.: 654 21500, e-pasts: alina@daugavpils.lv. 

1.4. Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas. 

 

II. Iepirkuma priekšmets 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets: biroja mēbeles. 

2.2. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods 39130000-2.  

2.3. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās. Piedāvājumus iesniedz atsevišķi par katru iepirkuma 

daļu. 

2.4. Līguma izpildes termiņš: septiņas kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīţa. 

2.5. Vispārējās prasības, tehniskā specifikācija ir dota šī Nolikuma 2.pielikumā.  

2.6. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu (5.pielikums).  

2.7. Kopējā paredzamā līgumcena līdz Ls 20 000 bez PVN. 

 

 

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 

  

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā 

vai sūtīt pa pastu pēc adreses: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, 

Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2012.gada 03. decembrim, 

plkst. 10.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām, to neatver un neizskata. 

 

IV. Piedāvājuma noformēšana 

 

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, 

numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē (par katru iepirkuma 

daļu atsevišķi), uz kuras ir norādīta pasūtītāja adrese: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, 

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi: 

Iepirkuma identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

“Mēbeļu iegāde” 

neatvērt līdz 2012.gada 03. decembrim, plkst. 10.00. 

mailto:alina@daugavpils.lv
http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/4682/clasif/main/
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4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez 

neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem notariāli 

apliecinātu tulkojumu. 

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina normatīvajos aktos   

noteiktajā kārtībā.  

4.4. Pieteikums, Apliecinājums, Finanšu – Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar 

pievienotajiem paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu 

piedāvājumu grozīt.  

4.5. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 

4.6. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

V. Prasības pretendentiem 

5.1. Prasības pretendentiem: 

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta piektajā daļā izslēdzošie 

nosacījumi; 

5.1.3. Mēbeļu piegādes termiņš – septiņas kalendārās dienas no piegādes līguma 

parakstīšanas dienas. 

5.1.4. Pretendenta piegādātajai precei garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi. 

5.2. Iesniedzamie dokumenti: 

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums); 

5.2.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

5.2.3. Pretendenta apliecinājums par Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta piektajā daļā norādīto 

izslēdzošo nosacījumu neesamību (4.pielikums); 

5.2.4. Finanšu-tehniskais piedāvājums (3.pielikums). Aizpildot finanšu - tehnisko piedāvājumu, 

cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī 

visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī 

visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.  

5.2.5. Rakstisks apliecinājums (brīvā formā), ka pretendents apņemas piegādāt mēbeles septiņu 

kalendāro dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas dienas. 

5.2.6. Mēbeļu pozīciju fotoattēli/rasējumi/skices, kuros ir norādīti arī mēbeļu izmēri; 

5.2.7. Pilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona. 

5.3.Pretendentam, kuram atbilstoši šī Nolikuma prasībām būs piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, komisija pieprasīs izziņu (izdota ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas), ko 

izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai 

Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts 

maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.  

5.4. Ja tiek konstatēts, ka pretendents sniedzot pieprasītos dokumentus, norādījis nepatiesas ziņas 

vai nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir 

konstatējams, ka pasūtītājs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta piektās daļas

 

izslēdzošajiem nosacījumiem, tad iepirkuma komisija pieņem lēmumu par pretendenta 

piedāvājumu neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā.  

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja tiek pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma noteikumi vai 

prasības. 

VI. Apmaksas nosacījumi 

 

6.1. Pasūtītājs maksā par preci pēc preces piegādes un pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas. 

 

VII. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

7.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un 
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tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

7.2. Iepirkuma komisija: 

7.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, pārbaudīs piedāvājuma 

noformējumu un pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti un vai 

iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un citas 

prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā 

norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 

7.2.2. Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un izvēlēsies 

piedāvājumu ar zemāko cenu, kurš atbildīs Nolikuma prasībām; 

7.2.3. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs Publisko 

iepirkumu likuma 8
1
. panta 5.

2
 daļā minētos dokumentus; 

7.2.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 

komisijas pieņemto lēmumu; 

7.2.5. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti. 

7.3. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.  

7.4. Ja pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā pretendenta vainas 

dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām piedāvājums 

ar zemāko cenu.  
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1. PIELIKUMS 

 nolikumam “Mēbeļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

PIETEIKUMS 

Daugavpilī 

Komersants 

_____________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________ 

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts____________________________________ 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bankas rekvizīti 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī 

pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Mēbeļu iegāde”, identifikācijas numurs DPPP 2012/03, 

piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. 

Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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2. PIELIKUMS  

nolikumam “Mēbeļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPD 2012/03 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Vispārējās prasības: 

Pretendents pievieno mēbeļu pozīciju fotoattēlus/rasējumus/skices, kuros ir norādīti arī mēbeļu 

izmēri 

 

A DAĻA 

 

 

Nr.

p.k. 

Preces 

nosaukums 

Prasības 

 
Apjoms 

1. 

Pusmīksts krēsls  

Krēsliem jābūt klasiskā stilā. Krēsla koka 

atzveltnes piestiprinās pie sēdvietas ar koka 

stieņiem. Sēdvieta ir pārklāta ar mēbeļu audumu, 

kura krāsa ir saskaņojama ar pasūtītāju. 

Materiāls: no koka (mīkstas koksnes) masīva  

Krāsa: liepas vai buka krāsā 
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2. 

Koka masīva galds 

Četras virpotas kājas. Galda virsma sastāv no trim 

daļām, ieliktnis galda vidū ir vismaz 30 cm plats, 

izņemams un ieliekams zem galda virsmas ar 

mehānisma palīdzību.  

Galda virsmas malas un stūri ir noapaļotas. Galda 

garums ir mainīgs (var būt 120 cm ar 

pagarinājumu 30 cm). 

Materiāls: no koka (mīkstas koksnes) masīva 

Izmēri (cm): augstums -75, platums - 90, garums 

-  120 bez ieliktņa pagarinājuma. 

Krāsa: liepas vai buka krāsā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. 

Skapis 

Skapis sastāv no 3 vertikālajiem nodalījumiem. 

Skapja labajā un kreisajā nodalījumos ir pa 3 

plauktiem un jābūt durvīm. Vidējais nodalījums 

sastāv no augšējām 2 atvilktnēm, zem tām ir 2 

plaukti, kuri aizveras ar durviņām.  

Materiāls: durvis un atvilktnes no MDF 

materiāla. Pārējie skapja elementi ir no izturīgas 

laminētas kokšķiedras plāksnes. 

Izmēri (cm): augstums - 120, platums - 40, 

garums - 146  

Krāsa: ķirškoka krāsā  

1 

4. 

Drēbju pakaramais 

Stienis no koka. Pakaramā pamatā ir marmora 

akmens. Apakšā ir dzelzs nodalījums 

lietussargiem. Pa vidu ir 4 āķi somām, augšējā 

daļā ir izlocīti āķi virsdrēbēm un cepurēm. Āķi ir 

no dzelzs.  

Krāsa: buka krāsā 

 

 

1 
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B DAĻA 

 

 

Nr.p.k. Preces 

nosaukums 

Prasības 
Apjoms 

1. Divdurvju drēbju 

skapis 

Plaukts galvas segām un stienis drēbju 

pakaramajiem.  

Materiāls: no izturīgas laminētas kokšķiedras 

plāksnes ar plastikas malas apdari. 

Izmēri(cm): augstums – 197, platums – 70, 

dziļums - 58 

Krāsa: ķirškoka vai dižskābārdis.  

 

3 

2. Skapis- plaukts Dokumentiem, skapis ar 5 plauktiem.  

Materiāls: no izturīgas laminētas kokšķiedras 

plāksnes ar plastikas malas apdari. 

Izmēri(cm): augstums – 197, platums – 70, 

dziļums - 38 

Krāsa: ķirškoka vai dižskābārdis.  

 

 

2 

3. Rakstāmgalds ar 

tumbu 

Zem galda viena tumba ar 4 atvilktnēm. Otra 

atvilktne no augšas taisās uz atslēgu. Plastikas 

apmale ir viena biezuma ar virsmu.  

Materiāls: no izturīgas laminētas kokšķiedras 

plāksnes ar plastikas malas apdari. 

Izmēri (cm): augstums – 74, platums – 60, 

garums – 150 

Krāsa: ķirškoka. 

 

 

2 

4. Biroja krēsls Ergonomisks uz riteņiem ar roku balstiem uz 

gāzes amortizatora, ar regulējumu augstumu un 

atzveltnes slīpumu. Ar augstu atzveltni. 

Rotējošs. Polsterēts ar mēbeļu audumu.  

Krāsa: melna. 
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5. Krēsls Metāla karkass no nerūsējoša tērauda caurules. 

Caurules diametrs ne mazāks kā 30 mm.  

Polsterēts ar mēbeļu audumu.  

Krāsa: melna 

 

 

2 

6. 

Ţurnālgaldiņš 

Galda virsma ir ar noapaļotiem stūriem. Galda 

augšējā un apakšējā daļas ir savienotas ar 

krustveida 4 dēļiem. Galda apakšējā daļa ir 

kvadrātaina plāksne un nedaudz mazāka par 

augšējo galda virsmu. Uz 4 melnā krāsa 

riteņiem.  

Materiāls: no izturīgas laminētas kokšķiedras 

plāksnes ar plastikas malas apdari. 

Izmēri (cm): augstums - 63, platums – 60, 

garums - 60 

Krāsa: Buka vai rieksta gaišā krāsā 

 

2 
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7. 

Rakstāmgalds 

Ar plastikas malas apdari. Galda kājas ir no 

kokšķiedras plāksnēm un galda kājas zem galda 

virsmas ir savienotas ar kokšķiedras plāksni.  

Materiāls: no izturīgas laminētas kokšķiedras 

plāksnes 

Izmēri (cm): augstums – 72, platums – 60, 

garums - 120 

Krāsa: ķirškoka krāsā 

 

 

2 
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3. PIELIKUMS  
nolikumam “Mēbeļu piegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

„Mēbeļu iegāde”   
identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

 A DAĻA 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Daugavpilī, 2012.gada ___ ._______________ 

 

 Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu “Mēbeļu iegāde”, identifikācijas numurs DPPP 

2012/03, mēs piedāvājam Jums pārdot un piegādāt šādas mēbeles par šādu cenu: 

 

 

Nr. 

p.k. Preces nosaukums, izmērs un apraksts 

Cena                                                   
Ls (bez PVN) 

par vienību 

Cena                                                     
Ls (bez PVN) 

kopā 

1.    

2.    

Kopā bez PVN  

Kopā ar PVN  

 

Mēs apliecinām, ka: 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā 

specifikācijā norādītās prasības. 

 Apliecinām, ka mūsu mēbelēm ir divu gadu garantija. 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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„Mēbeļu iegāde”   
identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

 B DAĻA 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Daugavpilī, 2012.gada ___ ._______________ 

 

 Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu “Mēbeļu iegāde”, identifikācijas numurs DPPP 

2012/03, mēs piedāvājam Jums pārdot un piegādāt šādas mēbeles par šādu cenu: 

 

 

Nr. 

p.k. Preces nosaukums, izmērs un apraksts 

Cena                                                   
Ls (bez PVN) 

par vienību 

Cena                                                     
Ls (bez PVN) 

kopā 

1.    

2.    

Kopā bez PVN  

Kopā ar PVN  

 

Mēs apliecinām, ka: 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā 

specifikācijā norādītās prasības. 

 Apliecinām, ka mūsu mēbelēm ir divu gadu garantija. 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 
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4. PIELIKUMS  
nolikumam “Mēbeļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

 

APLIECINĀJUMS 

Daugavpilī 

 

2012.gada ____.___________________ 

 

 

____________________ piesakoties iepirkumam “Mēbeļu iegāde”, DPPP 2012/03, 

apliecina, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta piektajai daļai: 

 

1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un nav paredzams, ka līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

100 latus. 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts 

Datums 
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5. PIELIKUMS  
nolikumam “Mēbeļu iegāde” 

Identifikācijas numurs DPPP 2012/03 

 

LĪGUMA PROJEKTS   

Daugavpilī                 2012.gada ___.__________ 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, reģ. Nr.90002067001, juridiskā adrese: 

Muzeja ielā 6, Daugavpilī, tās priekšnieka Vladimira Gudakovska personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk saukta Pircējs, no vienas puses, un  

__________________, turpmāk saukta Pārdevējs, no otras puses, pamatojoties uz 

iepirkuma “Mēbeļu iegāde”, identifikācijas Nr. DPPP 2012/03 (turpmāk - Konkurss), rezultātiem 

un saskaņā ar finanšu piedāvājuma nosacījumiem, slēdz šādu līgumu: 

I. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk mēbeles (turpmāk – prece), saskaņā ar šim 

līgumam pievienoto un abu pušu parakstīto finanšu - tehnisko piedāvājumu, kas ir šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Pārdevējs apņemas pārdod un piegādāt Pircējam preci pienācīgā kvalitātē. Par preces 

trūkumiem Pārdevējs ir atbildīgs saskaņā ar Civillikumu. 

II. Pirkuma maksa 

2.1. Pirkuma maksa ir noteikta Latvijas latos un kopā sastāda LVL _____ 

(__________________) bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis 

LVL ________ (_______), un LVL ______ (___________________) ar pievienotās vērtības 

nodokli. 

2.2. Pircējs maksā Pārdevējam 10 dienu laikā pēc preču pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegtu rēķinu. 

III. Līguma izpildes un preču pieņemšanas kārtība 

3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces pēc adreses Muzeja iela 6, Daugavpils septiņu 

kalendāro dienu laikā no šā līguma parakstīšanas dienas. 

3.2. Preces piegādes veids - ar Pārdēvēja autotransportu. Visus izdevumus, kas saistīti ar preču 

piegādi nes Pārdevējs. 

3.3. Preču pieņemšana un nodošana notiek Pusēm parakstot Pārdevēja piestādītu preču 

pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

3.4. Ja parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu precei atklājas kādi trūkumi, Pircējs ir tiesīgs 

pieprasīt nomainīt preci. Preces apmaiņu ir jāveic triju darba dienu laikā. 

3.5. Pircējs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas nodošanas aktu līdz brīdim, kamēr netiks novērsti 

šī līguma 3.4. punktā konstatētie trūkumi. 

3.6. Līdz brīdim, kamēr Pircējs nav saņēmis preci, visu risku par preci nes Pārdevējs. 

IV. Garantijas 

4.1. Pārdevējs nodrošina preces garantiju. Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) 

mēneši. Preces garantijas termiņu skaita no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

brīža. 

4.2. Garantijas laikā Pārdevējs uz sava rēķina novērš visus preces defektus, kas nav radušies 

Pircēja vai trešās personas vainas dēļ. 

V. Norēķinu kartība 

5.1. Pircējs šī līguma 2.1. punktā noteikto līguma cenu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu Pārdevēja 

norādītajā bankas norēķinu kontā. 

5.2. Par samaksas dienu šī līguma izpratnē uzskatāms Pircēja bankas maksājuma uzdevumā 

minētais datums. 
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VI. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kartība 

6.1. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos eksemplāros, 

kurus paraksta un apliecina ar zīmogu, un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma izpildes 

neatņemamu sastāvdaļu.  

6.2. Līdzējiem ir tiesības atkāpties no šī līguma izpildes vienojoties par to rakstiski. 

6.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to 

Pārdevējam, ja Pārdevējs neievēro šā līguma 3.1.punktā minēto piegādes termiņu. 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.  

7.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi šajā līgumā un Сivillikumā noteiktajā kārtībā. 

7.3. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpējas vienošanās 

ceļā. 

7.4. Ja Līdzēji vienošanos nepanāk, strīdus izskata tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos, Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar tā saturu un 

piekrīt tā punktiem, apliecinot to ar saviem parakstiem. 

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz  ____ lapām, un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 

vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

VIII. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

 

 

 


