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 INSTRUKCIJA PIEG ĀDĀTĀJIEM 
 

1. Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015. gadā 
(CPV kods: 03413000-8). Paredzēts iepirkt līdz 600 m³ malkas. 

1.2Pasūtītājs:  
Pasūtītāja nosaukums: Alsungas novada dome 
Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas nov.,LV-3306 
Reģistrācijas numurs: 90000036596 
Tālruņa numurs: 27813338, 63351533 
Faksa numurs: 63351342 
E-pasta adrese: iepirkumi@alsunga.lv  
Kontaktpersonas Jautājumos par iepirkumu procedūru: Santai Kreičmanei  

 
1.3.Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
Iepirkuma procedūru veic   izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 
komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās  
saskaņā ar  pašvaldības nolikumu un sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013  
 
1.4Iepirkuma dokumentācijas pieejamība 
1.4.1. Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Alsungas  

novada pašvaldības mājas lapā internetā www.alsunga.lv, sadaļā ‘’Iepirkumi’’. 
1.4.2. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir 

iespējams iepazīties līdz 2015.gada 11.martam plkst. 14:30 arī uz vietas – 
Alsungas novada domē ,  Pils ielā 1, Alsungā. 

1.4.3. Atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja 
mājas lapā internetā www.alsunga.lv. 

1.4.4. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 
iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā 
pieeja. 

2. Piegādes adrese: Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. Precīza piegādes vieta 
jāsaskaņo ar novada domes izpildirektoru Voldemāru Dunajevu, tālr. 29386460. 
3.Līguma izpildes termiņš: no noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 18.jūnijam  
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
4.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu 

līdz 2015.gada 11.martam plkst.14:30 Alsungas  novada domē –  Pils  ielā 
1, Alsungā, Alsungas novadā LV-3306. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks 
– darba dienās no 08:00-17:00, piektdienās no 08:00-15:00. 

4.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, 
lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma 
atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana 
termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.  

4.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām.  



4.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma 
reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, ko 
Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti 
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  
4.5. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai arī tā daļu, 

bet ne mazāk par 100 m³. 
4.6 Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai. 
4.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piegādātājs nevar savu 

piedāvājumu grozīt. 
5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 11. martam, plkst.14.30. 
6. Piedāvājuma noformēšana: 
6.1.Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 

− pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem; 
− finanšu piedāvājuma; 
− Tehniskā piedāvājuma, atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas 

prasībām. 
6.2.Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu 

gali jāpārl īmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), 
satura rādītājam ar uzrādītām lapām. 

6.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura 
jānorāda: 
− Pasūtītāja nosaukums un adrese;  
− Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 
− Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 

        - atzīme atklātam  konkursam ‘’Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015. 
gadā, identifikācijas’’ Nr. “AND 2015/1”  
6.4. Uz piedāvājuma iepakojuma attiecīgi jānorāda: 

− pretendenta nosaukums un adrese; 
           - atzīme atklātam  konkursam’’ Malkas piegāde Alsungas novada domei 

2015. gadā’’ , identifikācijas Nr. “AND 2015/1”  
6.5. Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti. 
6.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem. 

6.7. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem 
dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno tulkojums.  

6.8. Ja Pretendents iesniedz dokumentu norakstus, tulkojumus, kopijas, u.tml. tie 
jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
7. Prasības piegādātājiem: 

7.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, un tas ir 
pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām 
prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un 
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā 
norādītie dokumenti.  

7.2. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti 
un/vai personas vai to apvienības, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, 
komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā 
noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā un 



specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas 
gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 
Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 
 7.2 Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 
bankrotu vai tas tiek likvidēts; 
7.3 Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā) nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro.  
7.4. Jāiesniedz pieteikums ( Pielikums Nr.1) 
7.4 Jāiesniedz tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.2). 
7.5. Jāiesniedz finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3). 
7.6. Jāiesniedz uzņēmuma reģistrācijas vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības 
kopija. 
7.7. Jāiesniedz ciršanas apliecinājums, pašvaldības izsniegta izziņa vai cits 
dokuments, kas apliecina malkas ciršanas likumību. 
8.Piedāvājuma nosacījumi, cena un valūta:  
8.1 Pasūtītājs paredzējis iepirkt līdz 600 m³ malkas. Iepirkumā var piedalīties jebkura 
juridiskā vai fiziskā persona, kura var piegādāt vismaz 100 kubikmetru malkas. Par 
uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko kubikmetra cenu. No uzvarētāja 
iepirks līdz 600 m³ vai arī visu piedāvāto daudzumu, ja tiks piedāvāts mazāk. 
Atlikušais apjoms tiks iepirkts attiecīgi no piedāvājuma ar nākamo zemāko cenu, līdz 
tiks sasniegts plānotais malkas daudzums.  
8.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro , atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez 
PVN un PVN summu. Cenā jāiekļauj piegādes izmaksas. 
9.Piedāvājuma derīguma termiņš:  
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam jābūt pretendentam 

saistošam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma 
rezultātiem. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir 
spēkā visu līguma darbības laiku. 

10.Apmaksas nosacījumi: Samaksa tiks veikta 30(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc 
preču piegādes un piegādātāja iesniegtās pavadzīmes  un rēķina saņemšanas. 

11.Piedāvājumu vērt ēšana un lēmuma pieņemšana: Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 
norādītā termiņa, netiks atvērti un vērtēti. 
12.Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ja piegādātā malka neatbilst tehniskajai 
specifikācijai. 
 



 Pielikums Nr.1 
Iepirkums  

„Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015.gadā” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/1 

 
 

PIETEIKUMS 
 

Iepirkuma „Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015. gadā” 
 

Pretendents 
           
  

(pretendenta nosaukums) 
reģ.Nr.          ,  
 
tā             
personā 

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
Piesakās piedalīties iepirkuma „Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015. gadā ” 
dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/1. 

1. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nosacījumiem un apņemas ievērot tā 
prasības; 

2. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma tehniskā 
specifikācijā noteiktos uzdevumus un ievērot LR normatīvajos aktus noteiktās 
prasības iepirkuma priekšmeta jomā; 

3. garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

     
paraksts 

Z.V.    
Pretendenta adrese: 
 
            
Tālruņa (faksa) numuri: 
 
            
Bankas rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums, kods): 
 
_____________________________________________________________________ 
Kontaktpersona līguma slēgšanos jautājumos (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, 
e-pasta adrese): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 



 
 Pielikums Nr.2 

Iepirkums 
„Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015.gadā” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/1 
 
 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA 
 
 

Pasūtītājs: Alsungas novada dome 
Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
L īguma izpildes termiņš: no noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 18. jūnijam. 
Piegādes adrese: Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. (Precīza piegādes vieta 
jāsaskaņo ar novada domes izpildirektoru  Voldemāru Dunajevu, tālr. 29386460.) 
 

 

Nr. Malka 
Garums, 

m 
Diametrs, 

cm 
Apjoms, 

m3 Piezīmes 

1. 
Apaļkoksne (lapu 
un skuju koku) 

3 
ne mazāks 
par 5 cm 

 
(līdz 600, bet 
ne mazāk kā 

100) 

1.  Nav pieļaujami 
mehāniski piejaukumi – 
metāls, smiltis, augsne 
u.tml.  
2.  Pieļaujama trupe 
ne vairāk kā 10 % no 
diametra no kopīgā 
daudzuma. 
3.  Apaļkoksne ar 
mazu diametru (no 5 
līdz 8 cm) nedrīkst būt 
vairāk kā 10% no 
kopējā piegādātā 
daudzuma. 
 

 
Apliecinu, ka malkas uzmērīšana veikta pēc LVS 82:2003 „Apaļo kokmateriālu 
uzmērīšana”, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.744  „Noteikumi par koku 
un apaļo kokmateriālu uzskaiti”. 
 

 
Amats, paraksts 
 
Datums 



 Pielikums Nr.3 
Iepirkums 

„Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015.gadā” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/1 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 

1. IESNIEDZA: 
 

 
Pretendenta nosaukums 

 
Rekvizīti 

  
 
 

 
2. KONTAKTPERSONA 
 

Vārds, uzvārds  
Adrese  
Tālr./Fakss  
e-pasta adrese  

 
3. PIEDĀVĀJUMS 
 

 Kopējā cena ir maksa par preces piegādi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus 
ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
 
Kopējā cena par malkas iegādi euro (bez 
PVN), iekļaujot piegādes izmaksas 

 

Euro (PVN summa)  
 

Kopējā cena euro ( ar PVN)  
 

 
 
4. Līguma izpildes termiņš: no noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 18. jūnijam 
 
 
 
 
Amats, paraksts 
 
Datums 



 Pielikums Nr.4 
Iepirkums 

„Malkas piegāde Alsungas novada domei 2015.gadā” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2015/1 

 
 

 Līguma projekts 
 

L īgums Nr.___ 

 Alsungā  2015. gada 
__.________ 

 
Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 
novadā,  
tās priekšsēdētāja Aivara Soklovska personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, 
turpmāk tekstā „Pircējs”, no vienas puses, un ________________________________,  
reģ. Nr.________________, 
juridiskā adrese 
_________________________________________________________, 
kuru saskaņā ar ____________pārstāv_______________, turpmāk tekstā 
„Piegādātājs”, no otras puses, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un iepirkuma komisijas 2015. gada __._______________ 
lēmumu, noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, par sekojošo: 

 
1. Līguma priekšmets: 

1.1. Pasūtītājs uzdod piegādāt un apmaksā, bet Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumā 
noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē atbilstoši Iepirkuma Tehniskajai 
specifikācijai un Finanšu piedāvājumam malku, turpmāk – Prece. 
1.2. Preces mērvienība: kubikmetrs. Preces 1 (vienas) kravas apjomu nosaka saskaņā 
ar Preces kravas mērījumu aktu, piemērojot krāvuma koeficientu –0.5-0,6 ( nulle 
komats pieci līdz nulle komats seši).  

 

2. Līguma summa un norēķinu kārt ība: 

2.1. Maksa par 1 (vienu) kubikmetru malkas ar piegādi, ieskaitot nodevas un visus 
citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, 
turpmāk – PVN, ir EUR _____ (_________).  
2.2. Kopējo Līgumcenu veido visu  abu pušu parakstīto preču pavadzīmju rēķinu, 
turpmāk- PPR, kopējā summa, bet Līguma darbības laikā tā nedrīkst pārsniegt EUR 
_____ (_________) bez PVN. 
2.3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
2.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamās Preces apjomu, 
attiecīgi samazinot Līguma summu ne vairāk kā par 20% no kopējās paredzamās 
Līgumcenas, rakstveidā par to informējot Piegādātāju, un Piegādātājs apņemas šai 
sakarā neizvirzīt Pasūtītājam pretenzijas.  
2.5. Apmaksu par pieņemto Preci Pasūtītājs veic, pārskaitot PPR norādīto summu uz 
Piegādātāja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no PPR abpusējas 
parakstīšanas brīža.  



2.6. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam PPR Preces piegādes dienā, kuru paraksta 
Pasūtītāja pilnvarota persona.  
2.7. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.6.punktā noteikto Preces apmaksas termiņu, tad 
Piegādātājs  ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītāja līgumsods 0,5 % apmērā no  laikā 
neapmaksātās  Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 
kavētā maksājuma kopsummas. 

3. Pasūtīšana un piegāde: 

3.1. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās saskaņā ar Pasūtītāja un Piegādātāja 
saskaņotu grafiku, kas norādīts Līguma 3.2.punktā, kurā tiek norādīts piegādājamās 
Preces daudzums un piegādes laiks. Konkrētu Preces piegādes laiku un partijas 
apjomu Pasūtītājs saskaņo ar Piegādātāju pa tālruni, faksu vai e-pastu vismaz 3 (trīs) 
darba dienas pirms plānotās piegādes. Piegāde jāveic Pasūtītāja darba laikā darbdienās 
no pulksten 8.00 līdz 17.00 līdz katra mēneša 25. datumam. 
3.2. Precīza piegādes vieta jāsaskaņo ar Alsungas novada domes izpildirektoru 
Voldemāru Dunajevu, tālr. 29386460 
 3.3. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar 
PPR, kuru paraksta Preces nodošanas brīdī Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotais 
pārstāvis. 
3.4. Preces piegādi un izkraušanas darbus Piegādātājs veic ar saviem tehniskajiem 
līdzekļiem un darbaspēku. 
3.5. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas brīdī tiek konstatēta tās neatbilstība Tehniskās 
specifikācijas prasībām, vai Preces iztrūkums, pušu pilnvarotie pārstāvji, sastāda 
defekta aktu. 
3.6. Nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, vai konstatējot tās iztrūkumu 
Piegādātājs 3 (trīs) dienu laikā par saviem līdzekļiem, nodrošina Preces trūkumu 
novēršanu. Ja Piegādātājs nenovērš Preces trūkumus Līguma 3.7.punktā ,  Pasūtītājs  
aprēķina līgumsods 0,5 % apmērā no  laikā nepiegādātās Preces summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma kopsummas. 
3.7. Par Preces piegādes brīdi uzskata datumu, kuru Pasūtītāja pārstāvis paraksta PPR, 
tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanas faktu un atbilstību Līguma noteikumiem. 

 

4. Līguma darbības termiņi: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2015.gada 18.jūnijam 
vai brīdim, kamēr Puses izpildījušas Līgumā paredzētās saistības. 
4.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, 
izņemot Līguma 5.3.punktā noteikto gadījumu. 
4.3. Līguma termiņš tiek pagarināts gadījumos, kad iestājas  nepārvaramas varas vai 
ārkārtēja rakstura apstākļi kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus 
nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas 
un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju 
rīcība.  
4.4. Par nepārvaramu varu neuzskata normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar 
Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanu un to stāšanos spēkā. Šādā 
gadījumā Puses vienojas par izmaiņām Līgumā, kas atbilst jaunajām tiesību normām.  
4.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā 
jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto 
viņa saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 



kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 
apstiprinājumu un to raksturojumu.  

5. Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana: 

5.1. Līgumu var grozīt, pusēm vienojoties. 
5.2. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un 
jāpievieno Līgumam, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
5.3. Ja Piegādātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā nav piegādājis Preci kādā no Līguma 
3.2.punktā nosauktā mēneša norādītajam datumam, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 
izbeigt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Līgums uzskatāms par izbeigtu 
7.(septītajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju Līguma izbeigšanu 
nodošanu pastā ierakstītā vēstulē, ja Piegādātājs Pasūtītāja paziņojumu par vienpusēju 
Līguma izbeigšanu nav saņēmis ātrāk. Šajā gadījumā Piegādātājam 20 (divdesmit) 
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jāsamaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 
10% (desmit procenti) apmērā no nepiegādātās Preču summas. 
5.4. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju 
sarunu ceļā. Šādā veidā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas 
likumdošanā paredzētajā kārtībā. 
 

6. Citi noteikumi 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 
radušies vienas Puses vai tā pilnvarotās personas, vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses 
Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas 
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  
6.2. Līgumā noteikto sodu sankciju samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 
izpildes.  
6.3. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, 
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  
6.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi L īguma izpildes laikā nozīmē Alsungas novada 
domes izpildirektoru Voldemāru Dunajevu, mob. Tālrunis 29386460  
6.5. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi L īguma izpildes laikā nozīmē 
_______________ (atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, tālrunis). 
6.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, 
par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, PPR iesniegšanu un parakstīšanu 
atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, 
apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 
6.6. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 
6.6.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskās specifikācijas un pretendenta piedāvājums uz ____ 
lapām; 
6.6.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz ______ lapām. 
6.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, un 2 (diviem) 
pielikumu, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs 
pie Piegādātāja.  

7. Pušu rekvizīti: 
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