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1. Iepirkuma identifikācijas numurs VSIA DT 2021/3 

 

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 

VVSSIIAA  „„DDaauuggaavvppiillss  tteeāāttrriiss””  

Reģistrācijas numurs: LV41503037608 

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV – 5401 

Tālrunis:  654 26321 

          E-pasts:  daugavpilsteatris@apollo.lv 

 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi. 

3.1. Video projektora un lēcas iegāde un piegāde, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai 

(2.pielikums). 

4. CPV kodi: 38652120 – 7 (Video projektori), 38600000-1 (Optiskie instrumenti). 

 

4. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu 

iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas. 

 

Iepirkuma priekšmets netiek sadalīts daļās. 

 

5. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms). 

Nav attiecināms 

 

6. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta 

6.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, VSIA „Daugavpils teātris” – Rīgas iela 22a, 

Daugavpils,   LV – 5401. 

6.2. Līguma izpildes laiks: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas 

6.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts pie nosacījuma, ja būs pieejami finanšu līdzekļi. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks. 

7.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

7.2. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi 

konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmu1. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  

7.3. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2021. gada 25.oktobrim, 

plkst. 10:00 pēc vietējā laika.  

7.4. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2021.gada                 

25.oktobrim, plkst. 10:00.  

7.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

                                                 
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 
 

mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
http://www.iub.gov.lv/iubsearch/q/ska%C5%86as%20un%20gaismas/cpv/31000000-6/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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7.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. 

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

7.7. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 

Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā 

dokumenta atvēršanai. 

7.8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

 

8. Ieinteresēto Izpildītāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme 

tiek paredzēta. 

Nav paredzēta. 

 

9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu. 

9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

9.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos 

rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā 

ievietotās formas; 

9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas 

attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā 

gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas 

prasībām un formu paraugiem); 

9.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot 

ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 

dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

9.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

9.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 

9.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu 

paraksta vismaz Pretendenta pieteikumu (sk. Konkursa nolikuma 14.1.punktu).  

9.2.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā 

formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko 

parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

9.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

(piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

9.4. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 

juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā 

apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par 

iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta 

piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai 

iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 
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9.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos 

un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu 

apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

9.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja 

īpašumā. 

9.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas 

kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam 

noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) 

jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.  

9.8. Ja piedāvājums saturēs kādu no 9.7.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

9.9. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, 

tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

 

10. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts. 

Nav paredzēts. 

11. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts. 

Nav paredzēts. 

12. Atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu un norāde, ka 

pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 

9.panta devītajā noteiktajā kārtībā. 

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9. pantā 

noteiktajā kārtībā: 9. pants. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

(https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums). 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītā daļa nosaka, lai pārbaudītu, vai pretendents 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punktā 

minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās 

daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 

sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par šā panta astotās daļas 1. un 5. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 

reģistra. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas 

valsti apliecinošu dokumentu, 

b) par šā panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu 

dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta 

un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu; 

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās 

daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto 

personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

13. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar 

minētajām prasībām. 

 

Nr. 

p./k. 

Prasības  

 

Iesniedzamā informācija, kas 

nepieciešama, lai pretendentu 

novērtētu saskaņā ar minētajām 

prasībām 

(PRETENDĒJOT IEPIRKUMĀ) 

13.1. Atbilstība profesionālās darbības 

veikšanai 

Pieteikums atbilstoši Iepirkuma 

nolikuma Pielikumam Nr.1 ar ziņām par 

to, vai attiecīgais Izpildītājs ir reģistrēts, 

licencēts vai sertificēts atbilstoši 

reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas 

valsts normatīvo aktu prasībām. 

Papildus tam, ir jānorāda šāda 

informācija: 

pretendenta adrese, telefona/faksa 

numurs, e-pasts, ziņas par to, vai 

pretendents ir MVU (mazais un 

vidējais uzņēmums) – Papildus 

informācija: https://www.iub.gov.lv 

 “Skaidrojums par mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem”; iepirkumā 

līgumā  norādāmās kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, tālr., e-pasts Personas, 

kura, gadījumā, ja pretendentam tiks 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma 

līgumu amats, vārds, uzvārds). 

13.2. Piedāvājumu ir parakstījusi 

paraksttiesīga persona 

Kompetentas institūcijas izdotu 

dokumentu par pretendenta pārstāvības 

tiesībām, kā arī dokumentu, kas 

apliecina iepirkuma piedāvājumu 

parakstījušās personas tiesības pārstāvēt 

pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta 

pretendenta likumiskais pārstāvis Par 

Latvijā reģistrētiem pretendentiem 

pasūtītājam pašam jāpārliecinās 

Uzņēmumu reģistra mājas lapā 

www.ur.gov.lv. 

13.3. 

 

Pretendentam ir pieredze un tas 3 (trīs) 

iepriekšējos gados (2018., 2019. 2020. 

un 2021.gads līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) ir veicis projektora piegādi 

un uzstādīšanu. 

 

 

 

Pieredzi pretendents apliecina, 

iesniedzot  īsu sniegto pakalpojumu 

aprakstu, norādot pakalpojuma 

saņēmēju un tā kontaktinformāciju, 

pakalpojumu sniegšanas laiku 

(Pielikumu Nr.4), pievienojot pozitīvu 

atsauksmi par projektora piegādi un 

uzstādīšanu.  

13.4. 

 

Ražotāja autorizācija, iekārtas piegāde, 

uzstādīšana, lietotāju apmācība, 

Pretendentam ir spēkā esoša ražotāja vai 

tās pārstāvniecības izsniegta 

http://www.ur.gov.lv/
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garantija.  autorizācija (nav nepieciešama, ja 

pretendents ir iekārtas ražotājs) veikt 

iekārtu piegādi, uzstādīšanu, lietotāju 

apmācību  un garantijas apkalpošanu 

Latvijas Republikā. Ja autorizāciju 

izsniegusi ražotāja pārstāvniecība vai 

cita pilnvarota persona, ir jāpievieno 

dokuments, kas apliecina tiesības 

pārstāvniecībai vai pilnvarotai personai 

izsniegt šādus apliecinājumus ražotāju 

vārdā. 

Pretendenta piedāvātajām iekārtām 

garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks 

par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no 

iekārtu piegādes pasūtītājam. 

13.5. Pretendents izpildīs iepirkuma 

priekšmetu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām, Eiropas 

savienībā un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem standartiem.  

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 

Pretendents izpildīs iepirkuma 

priekšmetu atbilstoši tehniskās 

specifikācijas prasībām, Eiropas 

savienībā un Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem standartiem. 

13.6. Pretendents izprot iepirkuma līguma 

projektā iekļautus nosacījumus. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka 

pretendents ir iepazinies ar nolikumā 

iekļauto līguma projektu un piekrīt 

līguma projekta nosacījumiem 

(iepirkuma nolikuma 5.pielikums). 

14. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras 

dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai. 

14.1.Norāde uz tīmekļvietni: http://espd.eis.gov.lv/ 

14.2.Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos  

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Izpildītājs izvēlējies iesniegt Eiropas  

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par  

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām,  

tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai  

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras  

dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo  

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Izpildītāju  

apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par  

katru tās dalībnieku. 

14.3.Izpildītājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu,  

kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija 

ir pareiza. 

14.4.Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents  

iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu  

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.  

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama  

publiskās datubāzēs. 

 

14.5.Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma  

http://espd.eis.gov.lv/
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procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta 

veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 

2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras 

dokumentam. 

15. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji. 

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā 

saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 pantā noteikto. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, 

ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes. 

 

16. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un  

iesniedzamie dati (ja attiecināms). 

Nav attiecināms. 

 

17. Norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus un, ja paredzēta  

variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta. 

 

18. Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma  

priekšmetu. 

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.2. 

 

19. Iepirkuma līguma projekts. 

Sk. Iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.5. 

 

20. Cita informācija. 

20.1. Kontaktpersona –  

 Galvenais audio iekārtu operators Mihails Pučkovs 

 Mob.              29541815 

 E-pasts:  daugavpilsteatris@apollo.lv 

 Adrese: Valsts SIA „Daugavpils teātris”, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. 

20.2. Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties 

https://www.eis.gov.lv. 

20.3. Ja ieinteresētais Izpildītājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz 

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

20.4. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, nevar izdarīt grozījumus 

iepirkuma dokumentos. 

20.5. Ieinteresētajam Izpildītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams 

pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā 

attiecībā uz šo iepirkuma. 

20.6. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto Izpildītāju brīvas gribas izpausme. 

20.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma 

norises un iznākuma. 

20.8. Objekta apskate – nav nepieciešama. 

mailto:daugavpilsteatris@apollo.lv
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20.9. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus: Pretendenta 

tehniskais piedāvājums ir noformējams pēc parauga (tehniskās specifikācijas 

1.pielikums). 

20.10. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: Pretendenta finanšu 
piedāvājums ir noformējams pēc parauga (tehniskās specifikācijas 3.pielikums). 

Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Piedāvātā 

līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN. 

20.11. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 

visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar 

to saistītajām darbībām. 

20.12. iepirkumā var piedalīties Izpildītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.  

20.13. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka 

viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.  

20.14. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

20.15. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas 

pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. 

20.16. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija 

vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta 

institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz 

trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka 

samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai 

un iesniegšanai. 

20.17. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

20.18. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz 

apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 

20.19. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. 

20.20. Iepirkuma līgums tiks slēgts, kad būs pieejami pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļi vai 

vienošanās par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi. 

20.21. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumā noteikto kārtību. 

20.22. Par iepirkuma rezultātiem pretendenti tiks informēti Publisko iepirkumu likumā 

noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=287760). 

PIELIKUMĀ: 

1. Pieteikums; 

2. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem. 

3. Finanšu piedāvājums. 

4. Pretendenta pieredzes saraksts. 

5. Līguma projekts.  

 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760


 9 

 

Pielikums Nr.1 

iepirkuma nolikumam 

„Video projektora un lēcas piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2021/3 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

Daugavpilī, 2021.gada ____.________ 

 

Pretendents _________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.: ____________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese _____________________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________ 

 

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais ______________________________ 

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)__________________________________ 

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir) __________________________________________ 

 

Iepirkuma līgumā norādāmās kontaktpersonas, amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: 

__________________________________________________________________________ 

 

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir 

tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds 

__________________________________________________________________________ 

 

Bankas rekvizīti: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar 

paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. piesakās piedalīties iepirkuma “Video projektora un lēcas piegāde”, identifikācijas 

numurs VSIA DT 2021/3, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē 

iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir 

skaidri un saprotami. 

 2. ____________________ apliecina, ka: 

 2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 

 2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 

iepirkumā; 

 2.3. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā 

specifikācijā norādītās prasības; 

 2.4. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības un piegādāt visas tehniskajā 

specifikācijā norādītās preces; 
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 2.5. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma 

slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā 

līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā; 

 3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, 

norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam2; 

  

 

 

 

                                                 
2 Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu 
vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  
piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai 
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazaie-un-videjie-uznemumi  

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazaie-un-videjie-uznemumi
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Pielikums Nr.2 

iepirkuma nolikumam 

„Video projektora un lēcas piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2021/3 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

iepirkumam „Video projektora un lēcas piegāde” 

(ID Nr. VSIA DT 2021/3) 

 

Nosaukums Specifikācija 

 

 

 

Video projektors 

(16:10) – 1 gab. 

Matricas dabīgā izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseļi 

Tehnoloģija: 1-čipa DLP 

Matricas malu attiecība: 16:10 

Projektora gaismas spilgtums: ne mazāks kā 20000 lumeni 

Projektora gaismas avots: lāzertehnoloģija ar darba mūžu vismaz 

20 000 stundām līdz 50% no sākotnējā spilgtuma 

 

Kontrasta attiecība: ne mazāka kā 2 000 000:1 

Instalācijas iespējas: priekšpuses projekcija, aizmugures projekcija 

 

Video ieejas: vismaz divas digitālā signāla ieejas 

Projektora kontrolēšana:  

kontroles panelis projektorā; 

tālvadības pults; 

LAN ar Rj45 spraudni, kontrolēšanai ar datoru (ja ražotājs 

paredzējis, tad papildus programmatūras nodrošinājums) 

Projektora izmēri (platums x augstums x dziļums): 

ne lielāks par 600mm x 300mm x 750mm 

Darba troksnis: ne lielāks par 44 dB pie pilnas jaudas un ne lielāks 

kā 36 dB eko režīmā 

Svars: ne lielāks par 42 kg 

 

Lēca 

 

 

Lēcas ar motorizēto tālummaiņu, kas nosedz diapazonu vismaz 

1.5-2.0:1 (horizontālais platums uz metru) 

 

  

Projektora 

garantijas 

termiņš un 

nosacījumi 

Jānodrošina garantijas termiņš, kas nav mazāks kā 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši projektoram, un ne mazāk kā 20 000 stundas gaismas 

avotam. 

 

  

Pretendents ir 

autorizēts 

piegādāt un 

uzstādīt 

piedāvātās 

iekārtas 

Pretendentam jāpievieno piedāvājumā iekļautā projektora ražotāja 

izsniegta autorizācija veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu, 

lietotāju apmācību un garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā. 

Iepirkuma līguma izpildītājam ir jāveic piedāvātās iekārtas 

uzstādīšana, lietotāju apmācība un garantijas apkalpošana. 

 

  

Pretendenta Pretendentam ne vairāk kā iepriekšējo 3 (triju) gadu (2018., 
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pieredzes 

apliecinājums un 

atsauksme no 

klienta  

2019. 2020. un 2021.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā 

ir pieredze  vismaz viena līguma izpildē par līdzvērtīgas jaudas 

projektora piegādi un uzstādīšanu. Jāiesniedz pretendenta 

profesionālās pieredzes apliecinājums, norādot klienta 

nosaukumu, kontaktpersonu, veikto pakalpojumu aprakstu un 

apjomu. Kopā ar apliecinājumu jāiesniedz vismaz viena pozitīva 

atsauksme no klienta. 

Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par sniegto informāciju, 

sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. 

 

 

 

 

 

 

 



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam „Video projektora un lēcas piegāde” 

(ID Nr. VSIA DT 2021/3) 
 

Nosaukums Specifikācija 

 

 

 

Video projektors 

(16:10) – 1 gab. 

 

 

Lēca 

 

 

  

Projektora 

garantijas 

termiņš un 

nosacījumi 

 

  

Pretendents ir 

autorizēts 

piegādāt un 

uzstādīt 

piedāvātās 

iekārtas 

Piedāvājumā iekļautā projektora ražotāja izsniegta autorizācija 

veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu, lietotāju apmācību un 

garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā (pievienojam 

pielikumā). 

 

Apņemamies veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu, lietotāju 

apmācību un garantijas apkalpošanu. 

 

  

Pretendenta 

pieredzes 

apliecinājums un 

atsauksme no 

klienta  

 

Pretendenta pieredzes sarakstu un atsauksmi pievienojam 

pielikumā. 

 

Pretendents apliecina, ka: 

1. Pretendentam ir spēkā esoša ražotāja vai tās pārstāvniecības izsniegta autorizācija (nav 

nepieciešama, ja pretendents ir iekārtas ražotājs) veikt iekārtu piegādi, uzstādīšanu, 

lietotāju apmācību un garantijas apkalpošanu Latvijas Republikā. Ja autorizāciju 

izsniegusi ražotāja pārstāvniecība vai cita pilnvarota persona, ir jāpievieno dokuments, 

kas apliecina tiesības pārstāvniecībai vai pilnvarotai personai izsniegt šādus 

apliecinājumus ražotāju vārdā. 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Paraksttiesīgās personas paraksts: 
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Pielikums Nr.3 

iepirkuma nolikumam 

„Video projektora un lēcas piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2021/3 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

iepirkumam „Video projektora un lēcas piegāde” 

(ID Nr. VSIA DT 2021/3) 

 

 

Nr. Nosaukums  
Vienību 

skaits 

Vienības cena 

(EUR bez PVN) 

Kopējā vienību cena  

(EUR bez PVN) 

1 2 3 4 5 

1 Video projektors   1   

2 Lēca 1   

 Kopējā līgumcena (EUR bez PVN)  

 PVN 21%  

 Kopējā līguma summa (EUR ar PVN)  

 

Pretendents __________ apliecina, ka  

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību; 

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā 

specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādītajām prasībām, bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN). 

3. piedāvātais izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais 

apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā. 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Paraksttiesīgās personas paraksts: 
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Pielikums Nr.4 

iepirkuma nolikumam 

„Video projektora un lēcas piegāde” 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2021/3 

 

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 

Sniegtā 

pakalpoju

ma 

nosaukums 

Sniegtā pakalpojuma 

apraksts 

Pakalpojuma 

saņēmējs 

Kontaktpersona 

atsauksmju 

saņemšanai 

(vārds, uzvārds, 

tel. nr.) 

Cita 

būtiska 

informācija 

     

     

 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds, amats:  

Paraksttiesīgās personas paraksts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.5 

iepirkuma nolikumam 

„Video projektora un lēcas piegāde" 

nolikumam 

ID Nr. VSIA DT 2021/3 

 

 

 

 LĪGUMA PROJEKTS 

Daugavpilī         2021.gada ____________ 

 

VSIA “Daugavpils teātris”, reģistrācijas Nr. __________, ___________________ personā, 

kas rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, 

un__________________, _______________ personā, kas rīkojas uz ___________ pamata, 

tālāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, 

pamatojoties uz iepirkuma ____________ komisijas ___________ lēmumu, noslēdz šādu 

Līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt sekojošus darbus: Video 

projektora un lēcas piegādi, uzstādīšanu, lietotāju apmācību un garantijas apkalpošanu 

(turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar specifikāciju (līguma pielikums Nr.2), šī Līguma 

noteiktajā kārtībā un termiņos. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1.IZPILDĪTĀJS veic Video projektora un lēcas piegādi Daugavpilī, VSIA “Daugavpils 

teātris” telpās. 

2.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa bez PVN ir EUR _____________________________, pievienotās vērtības 

nodoklis sastāda 21% - EUR __________________. Līgumcena ar PVN sastāda EUR 

_______________. 

3.2.  Maksājums 100% apmērā no līguma summas tiks veikts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

preces faktiskās piegādes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 

iesniegšanas. 

3.3. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

3.4. Līguma summa ietver sevī arī iekārtu piegādes, uzstādīšanas, montāžas un 

programmēšanas darbus. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. IZPILDĪTĀJAS apņemas: 

4.1.1. Garantēt piegādāto preču atbilstību Latvijas Republikā izsniegtajiem sertifikātiem un 

citiem pieprasītajiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

dokumentiem; 

4.1.2. Uz sava rēķina sagādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas šajā līgumā 

paredzēto darbu veikšanai; 

4.1.3. Atrodoties telpās, stingri ievērot darba organizācijas, drošības tehnikas, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības, iekšējās darba kārtības noteikumu, ražošanas higiēnas 

prasības; 

4.1.4. Veicot darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem un no PASŪTĪTĀJA saņemto 

darba dokumentāciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un normatīvus, 

kas    reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, kā arī PASŪTĪTĀJA ieteikumus 

un norādījumus; 
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4.1.5. Pēc Video projektora piegādes un uzstādīšanas, nodot izpildītos darbus, sastādot par to 

attiecīgu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

4.2. Darbu izpildīšanas procesā IZPILDĪTĀJS: 

4.2.1. Noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

likumdošanu; 

4.2.2. Ņem vērā Pasūtītāja iebildumus un piezīmes, un novērš šīs nepilnības. 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.  PASŪTĪTĀJAS apņemas: 

5.1.1. Pēc preču piegādes un uzstādīšanas pieņemt tos no IZPILDĪTĀJA šajā līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.1.2. Veikt norēķinus ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

6. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Video projektora piegāde tiek nodota PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, 

kas sastādīts 4 (četros) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. 

6.2. PASŪTĪTĀJS 3 (triju) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu.  

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt Video projektoru, Puses sastāda aktu, 

kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto darbu 

trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. 

6.4. Rakstiskajā atteikumā PASŪTĪTĀJS nosaka akta sastādīšanas datumu un laiku, lai ne ilgāk 

kā 24 stundas no rakstiskā atteikuma saņemšanas varētu ierasties IZPILDĪTĀJA pārstāvis. 

IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas 

PASŪTĪTĀJS pieņem tos ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

6.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepiedalās augstāk minētā defektu novēršanas akta 

sastādīšanā, vai neparaksta to 2 (divu) kalendāro dienu laikā, tiek uzskatīts ka 

IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis defektu sarakstu un apņemas uzsākt defektu novēršanu. Ja puses 

nepanāk vienošanos par izpildīto darbu nepilnību būtību, ieinteresētā puse, rakstiski paziņojot 

pretējai pusei, strīda izšķiršanai ir tiesīga atrisināt to kārtībā, kas noteikta šī līguma 6.4.p.  

6.6.  Darbu pieņemšanas - nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.7. Darbu pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieņemt izpildītos darbus 

un apmaksāt tos saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1.  Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti esošā līguma 

nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus. 

7.2.  Par darbu izpildes aizkavēšanu vai darbu nesavlaicīgu izpildi un/vai nekvalitatīvu darbu 

izpildi, kā   arī   izpildīto   darbu   nenodošanu   saskaņā   ar   šī   līguma   noteikumiem, 

IZPILDĪTĀJAS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no 

savlaicīgi neizpildīto un/vai nekvalitatīvi izpildīto darbu vērtības par katru dienu līdz 

pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.  

7.3.  Visi ar esošo līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas vienošanās 

pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti LR tiesu instancēs, 

LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

8. GARANTIJAS 

8.1. IZPILDĪTĀJS uzņemas 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju par piegādātajām precēm 

saskaņā ar šī līguma 1. punktu un tehnisko specifikāciju, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis 

pieņemšanas- nodošanas aktu par veikto darbu pilnīgu nodošanu.    

8.2. IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas periodā laikā nodrošināt defektīgo iekārtu remontu vai 

to aizstāšanu ar citām analogām iekārtām 10 (desmit) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 



 18 

 

paziņojuma saņemšanas par iekārtas defektu. Defektīgā iekārta tiek aizstāta ar analogu 

iekārtu uz laika periodu kamēr defektīgā iekārta tiek saremontēta un atgriezta 

PASŪTĪTĀJAM. 

8.3.  Gadījumā, ja 8.1. punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti (atklāti) veikto darbu 

trūkumi, nekvalitātes vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos 

trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai PASŪTĪTĀJA 

un IZPILDĪTĀJA pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Ja atklātie trūkumi nav radušies 

PASŪTĪTĀJA un/vai nepārvaramas varas dēļ, Puses uzskata sastādīto aktu par 

neapstrīdamu pierādījumu, uz kura pamata IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina novērš atklātos 

trūkumus ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti ar 

pieņemšanas- nodošanas aktu. 

                                                     9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.  Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām  

neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā 

ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR 

likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas 

brīža. 

9.2.  Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās 

dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, nekavējoties, pa faksu un ar ierakstīto vēstuli 

paziņo otrai pusei. 

9.3.  Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības 

atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par 

saistību neizpildi. 

10.  CITI NOTEIKUMI 

10.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad puses ir 

pilnīgi izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 

10.2. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst 

par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.3. Šis līgums var tikt lauzts, pusēm par to iepriekš rakstiski vienojoties. 

10.4. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem 

apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi. 

10.5. Gadījumā, ja kāda no šī līguma pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas 

rekvizītus, tā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai 

pusei. 

10.6. Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis līgums saglabā savu spēku pilnā 

apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.7. Pēc šī līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bijis pirms tā 

parakstīšanas un kas nav atsevišķi atrunāts šajā līgumā, zaudē savu spēku. 

10.8. Visos pārējos šajā līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas 

Republikā spēkā esošās likumdošanas. 

10.9. Šis līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks, viens eksemplārs - PASŪTĪTĀJAM, otrs IZPILDĪTĀJAM. Puses 

apliecina, ka personām, kas paraksta šo līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās 

tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo līgumu. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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