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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs: EPP 2014/01
1.2. Pasūtītājs un līgumslēdzējs
Pasūtītājs

Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde

Adrese

Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891

Reģistrācijas Nr.

90000017839

Līgumslēdzējs

Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde

Adrese

Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891

Reģistrācijas Nr.

90000017839

Kontaktpersona

Ainārs Akerfelds

Tālrunis

371 63842152

Mobilais tālrunis

371 26190023

E-pasta adrese

ezere@saldus.lv

Darba laiks

8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

1.3. Piegādātājs
Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas
piedāvā tirgū kurināmo malku
1.4. Pretendents
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu
1.5. Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss
1.6. Informācijas apmaiņa:
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkumu komisiju un Piegādātājiem un/vai
Pretendentiem notiek rakstveidā - pa e-pastu –ezere@saldus.lv /vai faksu – 63807504,
vai pastu – Ezeres pagasta pārvalde, Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads,
LV-3891. Grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un
atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas
lapā www.saldus.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma publikācijas. Tiek
uzskatīts, ka visas ieinteresētās personas ir saņēmušas papildu informāciju, grozījumus,
papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā www.saldus.lv.
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1.7. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana:
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā http://www.saldus.lv
sadaļā - Iepirkumi.
1.8. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.8.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 17. marta plkst. 11.00, Ezeres pagasta pārvaldē,
Centra ielā 4, Ezeres pagastā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ
iesniedzējam.
1.8.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.8.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas
saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ
iesniedzējam.
1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Centra iela 4,
Ezeres pagastā, Saldus novadā, LV-3891, un apmainot piedāvājumu.
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās
līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas
laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis
1.9. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.9.1. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Iepirkuma komisijas sēdē – atklātā
piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2014.gada 17 .martā plkst. 11.30 Ezeres pagasta
pārvaldē, Centra ielā 4, Ezeres pagastā Saldus novadā.
1.9.2. Konkursa piedāvājums Iepirkuma komisijai jāiesniedz uzņēmuma vadītājam vai viņa
pilnvarotai personai, uzrādot pilnvaru.
1.9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas
secībā, nosaucot pretendentu piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas
ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets.
Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam – CPV
kods: 03413000-8, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota pielikumā Nr. 3. un
iepirkuma nolikuma prasībām.
2.2. Līguma izpildes vieta un laiks.
Ezeres pagasts, Saldus novads.
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2.3. Termiņi
Aktivitāte

Datums

Laiks

Pēdējais termiņš papildu informācijas
sniegšanai

2014. gada.10. marts

Plkst.11.00

Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai

2014. gada.17. marts

Plkst. 11.00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2014. gada.17. marts

Plkst. 11.30

Paziņojuma par atklāta konkursa rezultātiem
nosūtīšana

3 darba dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas

Līguma noslēgšana

Ne agrāk kā nākamajā
darbdienā pēc LR
Publisko iepirkumu
likuma 67. panta
5. daļā noteiktā
nogaidīšanas termiņa
beigām

Līguma izpildes laiks

Līdz 2014.gada
30.septembrim

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
3.1. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
3.1.1. Pretendentam ir nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām (ja nepieciešams).
3.1.2. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).
3.2. Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
3.2.1. Pretendents ir veicis līdzīga apjoma piegādes.
3.2.2. Ja Pretendents piegādes procesā paredzējis iesaistīt darbuzņēmējus, pretendenta atlases
dokumentos par katru darbuzņēmēju jāiesniedz izpildāmo darbu apjoms, kvalifikācijas
apliecinoši dokumenti.
3.2.3. Ja Pretendents ir personu grupa (apvienība), tās dalībniekiem pirms līguma noslēgšanas
Pasūtītāja noteiktā termiņā jānoslēdz sabiedrības līgums un jāreģistrē personālsabiedrība
LR Komercreģistrā.
4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM
4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības:
4.1.1.Piedāvājuma iesniegšana:
4.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā
iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz
piedāvājuma atvēršanas brīdim.
4.1.1.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
4.1.1.2.1. Piedāvājums atklātam konkursam “Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes
vajadzībām 2014.gadam” (iepirkuma identifikācijas Nr. EPP 2014/01);
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4.1.1.2.2. norāde “Neatvērt līdz 2014.gada 17.martam plkst.11.30.
4.1.1.3 Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
4.1.2. Piedāvājuma sagatavošana:
4.1.2.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi
piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta
apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
4.1.2.2. Visām piedāvājumā iekļautām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta vadītāja vai
pilnvarotās personas parakstītām.
4.1.2.3. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojuma pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts.
4.1.2.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai ! (vienu) piedāvājuma variantu
4.1.2.5. Piedāvājumā jāietver
4.1.2.5.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai
formai;
4.1.2.5.2. Pretendenta atlases dokumenti (skat.4.2. punktu)
4.1.2.5.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts
Tehniskais piedāvājums (skat.4.3.).
4.1.2.5.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts
Finanšu piedāvājums (skat. 4.4. punktu)
4.1.3. Piedāvājuma noformēšana.
4.1.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā.
4.1.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
4.1.3.3. Piedāvājumam jābūt: caurauklotam (cauršūtam); ar secīgi numurētām lapām; ar satura
rādītāju.
4.2 Pretendentu atlases dokumenti:
4.2.1. Aizpildīts Konkursa dalības pieteikums (Pielikums Nr. 1).
4.2.2..Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa
par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā
iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām.
4.2.3. Atļaujas, licences vai sertifikāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja nepieciešams).
4.2.4. Informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā divos iepriekšējos gados,
norādot summas, līguma izpildes laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas).
4.2.5. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu
un/vai iepirkuma līgumu, ja persona, kas paraksta piedāvājuma dokumentus, nav norādīta
4.2.5. apakšpunktā minētājā izziņā vai LR Uzņēmumu reģistra datos.
4.3. Prasības Tehniskajam piedāvājumam:
4.3.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3. pielikumā
norādītajai formai.
4.3.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas
parakstītam.
4.4. Prasības Finanšu piedāvājumam
4.4.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 2. Pielikumā norādītajai
formai.
4.4.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda malkas prognozētā maksimālā cena Līguma darbības laikā.
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4.4.3.Finanšu piedāvājumā cenā iekļaujamas visas ar piegādi saistītās izmaksas - transporta
izdevumi līdz piegādes vietai un izkraušanas izdevumi;
4.4.4. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
4.4.5. Piedāvājumā var iekļaut cenu atlaides.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendenta atlasi un piedāvājuma vērtēšanu veic
slēgtā sēdē.
5.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos:
5.2.1.1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
1) iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši
nolikuma 4.1.2. un 4.1.3. prasībām;
2) iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst
nolikuma 4.2.1.- 4.2.5. prasībām;
3) Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek virzīti.
5.2.2. 2. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:
Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums atbilst 4.3. punktā un nolikuma
3.pielikuma prasībām.
5.2.3. 3. posms – Piedāvājumu vērtēšana:
Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst atklāta
konkursa nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6.sadaļa Aritmētisko kļūdu labošana);
Iepirkumā tiks vērtēta piedāvātā cena par visu iepirkuma priekšmetu.
5.2.4 Atklāta konkursa ietvaros Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu,
kura iesniedzējs – pretendents atbilst šajā nolikumā noteiktajiem pretendentu atlases
nosacījumiem un kura piedāvājuma atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.5.. Gadījumā, ja:
- piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai, vai
- piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai
- piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc, iepirkuma komisija
turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības
iepirkumā.
6. ARITMĒTISKO KĻŪDU LABOŠANA
6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu.
6.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
6.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo
pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
6.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā
noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.
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7. PĀRBAUDE par PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 39.¹ PANTA PIRMĀS
DAĻAS IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU NEESSAMĪBU
7.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā arī - PIL) 39.¹ panta piektās daļas
pirmo punktu, pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto
pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklāta konkursa ietvaros veic attiecībā uz
katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles
kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
7.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu, pasūtītājs izslēdz pretendentu
no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai
persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem
nodarījumiem:
7.2.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
7.2.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
7.2.1.2. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
7.2.1.2. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
7.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas
izpaužas kā:
7.2.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu
teritorijā uzturas nelikumīgi,
7.2.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par
darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
7.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu
samazinājusi:
7.2.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents
tiek likvidēts;
7.2.5. 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;
7.2.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta
noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
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7.2.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.¹
panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;
7.2.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL
39.¹panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;
7.2.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. Vai 6.punktā
minētie nosacījumi.
7.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu, pasūtītājs neizslēdz
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL
39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem,
Līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2.punkta "b"
apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
7.4. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu
izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu par PIL 39.¹ panta
pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā veikt
attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu (Publisko
iepirkumu likuma 39.¹ panta sestā daļa).
7.5. Saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no
dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.,2. un 3.punktā minēto noziedzīgo
nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētā
persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ,
pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
7.5.1. par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto
personu piekrišanu;
7.5.2. par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu
reģistra;
7.5.3. par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.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 un citu PIL 39.¹
panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
7.6. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta astoto daļu, atkarībā no atbilstoši PIL 39.¹
panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
7.6.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka
1) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē
esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un
9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro;
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2) informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā
minētajai personai 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, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās 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 minētais
apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
7.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no
dalības iepirkuma procedūrā saskaņā Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu,
pasūtītājs, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai
pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz
pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā 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 iepirkuma procedūrā (Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta
desmitā daļa). Šādu tiesisko regulējumu nepiemēro tām PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7., 8. un
9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir
norādītas pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic
saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu (Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta 11.daļa).
7.8. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai
ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.¹
panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja
zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas
PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu
varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to
reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
8. PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRĀM
8.1. Visas iepirkuma procedūras Iepirkumu komisija veic, kā noteikts LR PIL un šajā nolikumā;
8.2. Atklāta konkursa paziņojumā (par līgumu) un šajā nolikumā norādītajā laikā un vietā
komisijas priekšsēdētājs sasauc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi;
8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas;
8.4. Pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā;
8.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu;
8.6. Sanāksmes laikā komisija nolasa pretendentu sarakstu;
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8.7. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta LR PIL 23. panta trešajā
daļā noteikto apliecinājumu.
8.8. Pēc tam komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nosauc pretendentu un tā
piedāvāto cenu;
8.9. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā;
8.10. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz;
8.11. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu komisija veic slēgtā
sanāksmē.

9. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA un IZPILDE
9.1.Līgums ar izraudzītiem pretendentiem tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc
LR Publisko iepirkumu likuma 67. pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
9.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (4.pielikums), pamatojoties
uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma
projektu

10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS un PIENĀKUMI
10.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā. Šādu informāciju
komisija var pieprasīt tikai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām;
10.2. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
10.3. Veikt pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu;
10.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības konkursa procedūrā;
10.5. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu;
10.6. Lemt par konkursa un/ vai piedāvājumu derīguma termiņu pagarināšanu;
10.7. Savlaicīgi sniegt rakstisku informāciju visiem pretendentiem par izmaiņām konkursa
dokumentos;
10.8. Uz pretendentu rakstveida jautājumiem sniegt rakstveida atbildes;
10.9. LR PIL noteiktajā kārtībā informēt visus pretendentus par konkursa rezultātiem;
10.10. Citas tiesības un pienākumi, kas noteikti šajā nolikumā un LR PIL.
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11. PRETENDENTU TIESĪBAS un PIENĀKUMI

11.1. Rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikuma noteikumiem;
11.2. Sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu un piedaloties konkursā, ievērot nolikuma
noteikumus;
11.3. Rakstveidā pieprasīt skaidrojumus par konkursa nolikumu un saņemt rakstveida
atbildes;
11.4. Nolikumā noteiktajā kārtībā grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz tā atvēršanai;
11.5. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē
11.6. LR PIL noteiktā kārtībā Iesniegt iesniegumu LR Iepirkumu uzraudzības birojam, ja
pārkāptas pretendenta likumīgās tiesības un intereses;
11.7. Citas tiesības un pienākumi, kas noteikti šajā nolikumā un LR PIL.

12

1. pielikums
Konkursa id. Nr. EPP 2014/01 nolikumam

DALĪBAS PIETEIKUMA VEIDNE
Konkursa Nr. EPP 2014/01
Konkursa dalības pieteikums

20___gada___ ____________

Ezeres pagasta pārvaldei
Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)

Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats
(norāda pretendents)

Adrese, reģistrācijas Nr.,
tālrunis, fakss, e-pasts, bankas
konts un rekvizīti
tālrunis, fakss, e-pasts

Iepazinušies ar konkursa Nr. EPP 2014/01 „Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta
pārvaldes vajadzībām 2014.gadam” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies,
apņemamies, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgta līgums, veikt
mūsu piedāvājumā norādīto piegādi saskaņā ar iepirkuma procedūras nosacījumiem un
mūsu iesniegto konkursa piedāvājumu uz __________________________ lapām.
(norādīt kopējo lapu skaitu cipariem un vārdiem)
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- atklātā konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;
- mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no konkursa piedāvājumu iesniegšanas datuma un
var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem konkursa nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem,
grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un
prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un
mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes izpildi, kā
arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.
Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts:________________________
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: _________________________
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2.pielikums
Konkursa id. Nr. EPP 2014/01nolikumam

ATKLĀTS KONKURSS EPP 2014/01
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
2014.gada „___”. ___________

Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldei,
adrese: Centra iela 4, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Pretendenta nosaukums – norādīt

Juridiskā adrese – norādīt

Esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nr. EPP 2014/01 nolikumu un piedāvājam veikt
pieprasīto kurināmās malkas piegādi
vienības cena par 1 m³ bez PVN ______________
par kopējo cenu:
bez PVN EUR ________________ (__________________________________),
PVN EUR ________________ (__________________________________),
ar PVN EUR ________________ (__________________________________).
Mums ir iespējas uzsākt piegādi 2014.gada “___” _______________
un pabeigt līdz 2014. gada “___” ________________.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa
konkursa noteikumi, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs piekrītam
visām iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām.
Mūsu konkursa piedāvājums, visas tajā norādītās ziņas un nosacījumi ir spēkā 90 dienas pēc
piedāvājuma atvēršanas.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts ____________________
z.v
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3.pielikums
Konkursa id. Nr. EPP 2014/01 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Tehniskais piedāvājums:
1.1. Kurināmās malkas parametri:
1.1.1. Svaigi zāģēta ( trupējumu nepārsniedzot 20% ) dažādas koksnes malka – skujkoku
attiecība pret lapu kokiem 30:70
1.1.2. garums 3 metri;
1.1.3. diametrs no 12cm ;
1.1.4. koeficents m³ noteikšanai: 0,60
1.1.5. kopējais kurināmās malkas daudzums: 2800 m³
1.1.6. malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu
piegādes vietā ( izmaksas par piegādi ir jāiekļauj cenā ).
1.1.7. kurināmās malkas nokraušana grēdās – malkas sagatavošanas laukumā. Malkas
piegāde veicama ar sauszemes transportu līdz norādītai vietai, iepriekš piesakot pa tālruni.
1.1.8. Malkas daudzumu Pasūtītājam jāsaņem pēc līguma noslēgšanas līdz 2014.gada
30.septembrim
1.1.9. Ja koksnes sortiments, daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītajai koksnes specifikācijai,
pasūtītājam ir tiesības atteikties no koksnes pieņemšanas, nekavējoties par to informējot
autovadītāju un Piegādātāju.
1.1.10. Katra mēneša piegādes apjomus veic pēc sastādīta grafika.
1.2. Kurināmās malkas piegādes vieta:
1.2.1. Centra katlumāja – 2800 m³
1.3. Līgumslēdzējam ir tiesības, mainoties budžeta finansējumam, mainīt piegādes apjomu
un piegādes laiku, bet ne vairāk par 20% no kopējā malkas iegādes apjoma.

_____________________

______________

Vadītāja amata nosaukums

paraksts

z.v.
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____________________
vārds, uzvārds

4.pielikums
Līguma projekts
(iepirkuma identifikācijas Nr. EPP 2014/01)

Saldus novadā

2014. gada _____. ______________

Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde, Reģ. Nr. 90000017839, juridiskā adrese
Centra iela 1, Ezeres pagasts, Saldus novads, pārvaldes vadītāja Aināra AKERFELDA personā,
kura rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk šajā Līgumā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
________________________, juridiskā adrese _______________________________________,
____________________________ personā, kurš rīkojas uz _______________ pamata, turpmāk
šajā Līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses,
pamatojoties uz atklāta konkursa „Kurināmās malkas iegāde Ezeres pagasta pārvaldes
vajadzībām 2014.gadam”, EPP 2014/01 rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu par kurināmās
malkas piegādi, izsakot to šādā redakcijā:
1. Līguma priekšmets
1.1.Ar šo līgumu Piegādātājs apņemas veikt kurināmās malkas piegādi (turpmāk tekstā - Malka)
Ezeres pagasta pārvaldei saskaņā ar tehnisko piedāvājumu (3.pielikums), kā arī atbilstoši
citiem šī Līguma nosacījumiem.
1.2. Malkas cena ir fiksēta finanšu piedāvājumā (2. pielikumā), kā augstākā maksimāli
pieļaujamā cena, par kādu Piegādātājs var piegādāt Malku Pasūtītājam.
1.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamās Malkas apjomu, attiecīgi
samazinot kopējo līguma summu un mainot piegādes laiku.
1.4.Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme,
Malkas cena un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas
PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Malkas
cena un līguma summa bez PVN, šādā kārībā nevar tikt grozītas.
2. Līguma summa un apjoms
2.1. Malkas apjoms tiek noteikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.
Orientējoša līguma summa – EUR ___________, bez PVN.
2.2. Pasūtītāja iegādāto Malkas daudzumu un cenas Piegādātājs fiksē preču pavadzīmē rēķinā.
2.3.Cenu izmaiņas līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt vairumtirdzniecības cenu
izmaiņas un Piegādātāja konkursa piedāvājumā norādīto maksimālo cenu.
2.4.Norēķini notiek pa daļām visa līguma darbības laikā, atkarībā no saņemtās Malkas
daudzuma, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstītām preču pavadzīmēm - rēķiniem.
2.5. Līguma summā ietilpst visas ar Malkas piegādi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi, kā
arī visas ar Tehniskajā piedāvājumā aprakstītās Malkas netieši saistītās izmaksas un
izdevumi (transporta pakalpojumi u.c.).
2.6. Pasūtītājs apmaksu par saņemtās Malkas daudzumu veiks 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc
preču-pavadzīmes rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja norādīto
bankas kontu.
2.7. Pasūtītājs neapmaksā Piegādātāja rēķinu un/vai nesedz Piegādātāja izmaksas, par kurām
atbilstoši Līgumā noteiktajām tiesībām un kārtībai nav parakstīta preču pavadzīme- rēķins..
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2.8. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmes – rēķinā
uzrādīto pozīciju atbilstību līgumam.
3. Līguma darbības termiņš
3.1. Piegādātājs piegādā Malku Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem 7 (septiņu)
dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, abpusēji precizējot piegādes laiku.
3.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei,
ievērojot Līguma noteikumus.
4. Malkas piegādes un saņemšanas kārtība
4.1. Piegādātājs piegādā Malku saskaņā ar tehniskajā piedāvājumā ietverto piegādes grafiku
(3.pielikums).
4.2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par Malkas piegādi ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā
pirms piegādes.
4.3.Pasūtītājs apliecina Malkas saņemšanu ar Pasūtītāja vadītāja parakstu un zīmogu, norādot
saņemšanas datumu uz preču pavadzīmes – rēķina. Pasūtītājs nepieņem apmaksai nepareizi
noformētus preču pavadzīmes – rēķinus.
4.4. Kontaktpersonas šī līguma saistību izpildīšanā:
no Pasūtītāja puses: vārds, uzvārds, tālrunis __________________________________
no Piegādātāja puses: vārds, uzvārds, tālrunis _________________________________
5. Norēķinu kārtība
5.1. Pēc Pasūtītāja apstiprināto preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas no Piegādātāja,
Pasūtītājs pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmē – rēķinā uzrādīto pozīciju atbilstību
Līgumam un apmaksā Malku atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā iesniegtām cenām.
5.2. Par Malkas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
6. Līdzēju tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. pieņemt Malku, parakstot attiecīgu preču pavadzīmi – rēķinu;
6.1.2. nodrošināt saņemtās Malkas pieņemšanu.
6.2. Piegādātājs apņemas:
6.2.1. piegādāt Pasūtītājam Malku.
7. Pušu atbildība
7.1. Ja Piegādātājs neuzsāk abpusēji saskaņotu piegādi (lauž līgumu), Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no līguma 2.1 punktā noteiktās kopējās līguma
summas.
7.2. Par Malkas nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ietur nokavējuma procentus 0,1% (nulle
komats viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes
dienu, bet ne vairāk kā 10% (divdesmit procenti) no Līguma summas.
7.3. Par piegādātās Malkas nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus
0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru kalendāra
dienu, bet ne vairāk kā 10% (divdesmit procenti) no Līguma summas.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
8. Līguma grozīšanas kārtība
8.1. Abām pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās
dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru pusi, ja viena no pusēm nepilda savas saistības
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(malkas piegāde, samaksa par saņemto malku). Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā
noformēts un otrai pusei nosūtīts paziņojums.
8.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi līguma grozījumi un
papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un
abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9. Nepārvarama vara
9.1. Līgumslēdzēja puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas
varas apstākļu (ugunsgrēks, stihiska nelaime, karš, jebkura rakstura militārie incidenti,
blokāde, eksporta – importa aizliegums, likumdošanas izmaiņas, vai citi no pusēm neatkarīgi
apstākļi) dēļ 7 (septiņu) dienu laikā rakstiski informē otru pusi par minēto apstākļu
iestāšanos.
9.2. Piegādes un apmaksas termiņš tiek pagarināts atbilstoši laikam, kad darbojas nepārvaramas
varas apstākļi.
9.3. Ja šie apstākļi ilgst ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, vienai vai otrai pusei ir tiesības atkāpties
no līguma bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus.
10. Citi nosacījumi
10.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar
Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses,
tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
10.3. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā.
Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod
izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
10.5. Puses nav tiesīgas ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām
bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
10.6. Pušu juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu
dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei.
10.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11. Līdzēju juridiskās adreses un maksājumu rekvizīti
PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

LĪGUMSLĒDZĒJU PARAKSTI:
PASŪTĪTĀJS:
_________________
Z.V.

PIEGĀDĀTĀJS:
_______________
Z.V
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