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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2017/1 

1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads 

Reģistrācijas numurs: 56103000221 

Tālruņa numurs: 63321965 

E-pasta adrese: kkp@kuldiga.lv 

Kontaktpersonas Par iepirkuma priekšmetu Kaspars Poriķis, tel.26342778, e-

pasta adrese: kaspars.porikis@kuldiga.lv 

Par iepirkuma procedūru Ritvars Cimermanis, tel.29360441, e-

pasta adrese:  ritvars.cimermanis@kuldiga.lv 

 

1.3 Konkursu organizē SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Publisko iepirkumu komisija, kas 

apstiprināta ar SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes sēdes 2017.gada 17.janvāra 

lēmumu /protokols Nr.1/17 p.10/. 

1.4 Atklātā konkursa „Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu - 

piegāde” (iepirkuma ID Nr. KKP/2017/1) nolikums, tā grozījumi, tehniskās specifikācija, kā 

arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem 

elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē www.kkp.lv, sadaļā Iepirkumi, kā arī 

tos var saņemt SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, 

līdz 2017.gada 9.martam plkst. 13.00. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 

8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00. 

1.5 Konkursa vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.  

1.6 Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja paredzamā 

līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1 Iepirkuma priekšmets un apjoms: komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma 

iekārtu piegāde, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3. pielikums); 

2.2 Piegādes laiks: 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Komunāltehnika 

jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Kuldīgas administratīvajās robežās. 

 

3. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 

3.1 Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir 

iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās konkursā ir 

Pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

3.2 Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu 

pieteikuma veidlapu (1.pielikums). Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 

iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Nolikuma 7.2.1. punktā prasītais gada 

vidējais apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā šādā gadījumā summējas no visu apvienības 

dalībnieku gada vidējiem rādītājiem. 

3.3 Publisko iepirkumu komisija, ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no 

turpmākās dalības konkursā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 39.1 pantā paredzētie 

izslēgšanas nosacījumi vai Pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas 

neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām, izvērtējot pārkāpumu būtiskumu. 

 

4. CITA INFORMĀCIJA 

4.1 Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus 

sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot 

personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai 

pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz apliecinājuma par pasta sūtījuma saņemšanu vai 
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saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma 

nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu. 

4.2 Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu 

atlasi, Publisko iepirkumu komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un 

Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem Pretendentiem, kas 

izņēmuši tehniskos dokumentus un papildus tiek publicētas mājas lapā – www.kkp.lv sadaļā 

„Iepirkumi”. 

4.3 Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam netiek atdoti. 

4.4 Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu 

piedāvājuma variantu. 

 
5. NOLIKUMA GROZĪJUMI 

5.1 Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Publisko iepirkumu 

likuma 29.pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

5.2 Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju nosūta visiem iespējamiem 

Pretendentiem, kuri reģistrēti kā nolikuma saņēmēji, un arī tiem Pretendentiem, kuri jau 

iesnieguši piedāvājumus, kā arī Pasūtītājs informāciju par grozījumiem iepirkuma konkursa 

nolikumā publicē mājas lapā – www.kkp.lv sadaļā Iepirkumi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 

tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 

6.1 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. 

 
7. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI 

7.1  Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā 

7.1.1 Atklātā konkursā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, 

komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem 

kvalifikācijas kritērijiem. 

7.1.2 Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas gadījumi.  

7.1.3 Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 

7.2 Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.  

7.2.1 Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums komunāltehnikas tirdzniecības jomā 

iepriekšējos trīs gados, t.i., 2014., 2015., 2016.gadā (skaitot vidējo rādītāju no iepriekšējiem 

trim gadiem kopā), vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu darbību ir uzsācis vēlāk, ir 

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

7.2.2 Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2014., 2015., 2016.) periodā, vai īsākā laika periodā, ja 

pretendents ir reģistrēts vēlāk, kā ģenerāluzņēmējam ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma 

priekšmetam līdzvērtīgas komunāltehnikas piegādē.  

 

8. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

8.1  Pretendentu piedāvājumi konkursam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 

2017.gada 9.martam plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2.stāvā, Pilsētas 

laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 

pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00. 

8.2 Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. 

Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī 
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piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu 

atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

8.3 Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma 

iesniedzējam. 

8.4 Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta 

sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 

nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa 

pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 

8.5 Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no 

tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas 

laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 
9. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

9.1 Piedāvājumam jāsastāv no šādām daļām: 

 pieteikuma dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumentiem; 

 tehniskā piedāvājuma; 

 finanšu piedāvājuma. 

9.2 Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē 

un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām 

lapām. 

9.3 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 „Piedāvājums atklātam konkursam „Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās 

mašīnas ar vakuuma iekārtas - piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2017/1. 

 Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto aizlīmēts un aizzīmogots iekšējais iepakojums. Uz 

kura attiecīgi jānorāda: 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme „ Piedāvājums atklātam konkursam „Komunālās tehnikas – ielu 

slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtas - piegāde”, iepirkuma ID Nr. 

KKP/2017/1. 

 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

9.4 Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.   

9.5 Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 

piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

 

10. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

10.1 Pretendenta pieteikums dalībai konkursā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.pielikums) 

jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, 

kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja 

tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu apvienībā ietilpstošās personas) vārdā. 

10.2 Izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu 2014., 2015. un 2016.gados 

komunāltehnikas piegādē (personu apvienības gadījumā attiecināms arī uz personu apvienību), 

saskaņā ar Nolikuma 7.2.1.punktu. 

10.3 Informācija par Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā noslēgtajiem līgumiem (sarakstā 

uzskatāmi jāizceļ veiktās piegādes, kas atbilst Nolikuma 7.2.2.punkta prasībām).  
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10.4 Tehniskā piedāvājuma dokumenti 

10.4.1 Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai 

(3.pielikums). 

10.4.2 Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) parakstītam. 

10.5 Finanšu piedāvājuma dokumenti 

10.5.1 Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 1.pielikumā norādītajai 

formai. 

10.5.2 Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro (ar un bez PVN), par kādu tiks izpildīts līgums. 

10.5.3 Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar tehnisko specifikāciju prasību 

izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas 

(komunāltehnikas reģistrācija VTUA, transporta pakalpojumi, piegāde u.c.); 

10.5.4 Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams 

pilnvaras oriģināls) parakstītam. 

 

11. KONKURSA NORISE 

11.1 Piedāvājumu atvēršana: 

11.1.1 Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 9.martam plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” 2. stāvā, 216.kab., Pilsētas laukums 2, Kuldīgā. 

11.1.2 Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas 

pieaicināti speciālisti. 

11.1.3 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.  

11.1.4 Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs. 

11.1.5 Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits. 

11.1.6 Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot 

Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un 

piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN. 

11.1.7 Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

11.1.8 Piedāvājumus izvērtē un lēmumu par konkursa uzvarētāju pieņem viena kalendārā mēneša 

laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumi tiek izvērtēti Konkursa komisijas slēgtās 

sēdēs. 

11.2 Piedāvājumu vērtēšana 

11.2.1 Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu 

saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts 

pretendents, ja tas un tā piedāvājums, atbilst visām Nolikumā un normatīvajos aktos 

izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

11.2.2 Iepirkuma komisija neizskata un, pieņemot motivētu lēmumu, Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības atklātā konkursā, ja: 

11.2.2.1 piedāvājums vai tā piedāvājums neatbilst vienai vai vairākām atklāta konkursa 

nolikumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai 

11.2.2.2 Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai 

11.2.2.3 tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas; 

11.2.2.4 piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu groza vai atsauc.  
11.2.3 Komisija pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 

noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu, izmantojot 

Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

11.2.4 Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas 

iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 39.1 desmitajā daļā 

noteikto kārtību. 

 

 



6 

12. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

12.1 Komisijas tiesības: 

12.1.1 pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā; 

12.1.2 lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

12.1.3 lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

12.1.4 veikt izmaiņas konkursa nolikumā; 

12.1.5 noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā izvirzītām prasībām; 

12.1.6 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti 

lētas; 

12.1.7 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;  

12.2 Komisijas pienākumi: 

12.2.1  Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 11.2 punktā noteiktai kārtībai; 

12.2.2 rakstiski informēt konkursa Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām 

aritmētiskām kļūdām; 

12.2.3 noteikt konkursa uzvarētāju, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību; 

12.2.4 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa 

Pretendentus par konkursa rezultātiem; 

12.2.5 nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojam.  

12.2.6 piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš 

pieprasījumu ir iesniedzis Nolikumā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja 

mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.  

 

13. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

13.1  Pretendenta pienākumi: 

13.1.1 iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās 

prasības; 

13.1.2 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 

brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta 

iesniegto piedāvājumu. 

13.2 Pretendenta tiesības: 

13.2.1 piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja 

neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta 

Nolikumā; 

13.2.2 līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 

Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, 

pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas 

parakstu. 

 

14. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA 

14.1 Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši 

iepirkuma priekšmetam un Pretendenta piedāvājumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti 

pievienotajā līguma projektā. 

14.2 Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas 

termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 83.pantā 

noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

 

15. PIELIKUMI 

1. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai konkursā; 

2. pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem; 
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3. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

4. pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma; 

5. pielikums – Līguma projekts; 

6. pielikums – Finanšu piedāvājums. 
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1. pielikums 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

 „Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu - piegāde”,  

iepirkuma ID Nr. KKP/2017/1 

 

  

 

 

 

 

sastādīšanas vieta  datums 

 

Informācija par pretendentu* 

 

Pretendenta nosaukums: 

 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti* 

 

Bankas nosaukums: 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

 

Vārds, uzvārds: 

 

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību atklātā konkursā  „Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās 

mašīnas ar vakuuma iekārtu - piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2017/1” 

 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un piekrītam visiem konkursa 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 

Mēs piedāvājam nodrošināt „ Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma 

iekārtu - piegāde”, iepirkuma ID Nr. KKP/2017/1”, saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās 

specifikācijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.: 

 

   

kopējā piedāvājuma cena euro ar PVN vārdos un skaitļos 

tajā skaitā: 

 

piedāvājuma cena euro bez PVN vārdos un skaitļos 
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PVN vārdos un skaitļos 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas 

dienas, t.i., līdz 20__.gada ___. ______________ ieskaitot. 

 

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

      Z.v. 

 

 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par 

katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv 

personu apvienību šajā konkursā. 
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2.pielikums 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU 

APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM 

 

 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums un 

reģistrācijas 

numurs 

Statuss 

piedāvājumā 

(apakšuzņēmējs, 

personu apvienības 

dalībnieks) 

Juridiskā adrese 

Kontakt-

persona, 

telefons 

Apakšuzņēmējam / 

personas apvienības 

dalībniekam nodoto 

darbu apjomi 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                      Z.v.  
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 3.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” iepirkumam KKP/2017/1 

„Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu - piegāde” 

 

Pieprasītie tehniskie parametri Minimālās tehniskās prasības 

Pretendenta piedāvājums – 

norādīt precīzus tehniskos 

datus 

Skaits: 1 gab.  

Marka (ražotāja nosaukums), 

modelis: 

Nav noteikts  

Izlaiduma gads ne vecāks par: 2017. gadu  

Nolietojums: Nelietota, jauna  

Dzinējs 

Dzinēja Jauda Ne lielāks kā 35 (kW)  

Dzinēja tilpums: Ne mazāks kā 2300 (cm3)  

Degvielas veids: Dīzeļdegviela  

Degvielas tvertne: Ne mazāks kā 50 (l)  

CO izmeši Līdz 5.5  

HC + NOx izmeši Līdz 7.5  

Transmisija 

Riteņu piedziņas tips: Bezpakāpju hidrostatiskā  

Darba gaitas ātrums: Ne mazāks 0-12 (km/h)  

Transporta gaitas ātrums: Ne mazāks kā 0-25 (km/h)  

Stūrēšana: Abu assu stūrēšana samazinot 

apgriešanās rādiussu un palielinot 

iekārtas manevrētspējas sarežģītos 

darba apstākļos 

 

Izmēri   

Kopējais garuma ar birstēm: Ne lielāks kā 3800 (mm)  

Platums bez birstēm: Ne lielāks kā 1110 (mm)  

Augstums: Ne lielāks kā 2100 (mm)  

Pilna massa: Ne lielāka kā 2800 (kg)  

Riepas: Ne lielākas kā 165/70R13C  

Gružu tvertne 

Tilpums tvertnei atbilstoši DIN EN 

15429-1:2008-01 standartam: 

Ne mazāks kā 1 (m3)   

Gružu tvertnes apstrāde: Nodrošina ilgtermiņa izturību pret 

koroziju 

 

Izgāšana: Hidrauliska  

Tvertnes izgāšanas augstums: Ne mazāks kā 1350 (mm)  

Izgāšanas platums: Ne lielāks kā 990 (mm)  

Ūdens sistēma 

Tīrā ūdens tvertne: Ne mazāka kā 220 (l)  

Ūdens recirkulācijas sistēmas 

tvertne: 

Ne mazāka kā 70 (l)  

Papildaprīkojums: Augstspiediena pistole netīru 

objektu mazgāšanai 

 

Slotas 

Slotu skaits: 2 gab.  

Slotu diametrs: Ne mazāks kā Ø 700 (mm)  
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Slotu griešanās ātrums: 0-100 (apgr/min)  

Birstes elementu ātrās nomaiņas 

sistēma 

Jābūt  

Maksimālais darba platums 

birstēm: 

 Ne mazāks kā 1800 (mm)  

Gružu savākšanas sistēma 

Vakuuma sūkšanas sistēmas šahta 

ar atbalsta riteņiem. Šahtas 

novietojums zem kabīnes šasijas 

priekšā starp riteņiem. 

Jāatbilst  

Sūkšanas šahtas platums Ne mazāk kā 560 (mm)  

Iesūkšanas šahtas izmērs: Ne mazāk kā Ø 180 (mm)  

Kabīne 

Komfortabla, skaņas izolēta kabīne. 

Apsilde un gaisa kondicionieris ar 

regulējamu plūsmu, atpakaļskata 

kamera ar displeju kabīnē, 

saulessargs, regulējama stūres 

kolonna, iekšējais apgaismojums, 

apsildāms frontālais logs durvis ar 

nolaižamiem logiem, 

operātora sēdvieta — gaisa 

amortizācijas sēdeklis 

logu tīrītājs un smidzinātājs, 

rādioinstalācija sagatave, elektriski 

apsildāms spogulis 

darba apgaismojumi (2. Gab.) 

Jāatbilst  

“Joystick” tipa birstes vadības 

sistēma: 

Katras birstes neatkarīga vadība  

Kabīnes augstums iekšpusē Ne mazāk kā 970 (mm)  

Trokšnu līmenis kabīnē ar 

aizvērtiem logiem 

Ne vairāk kā 75 (dB)  

Papildus aprīkojums: LED tipa bākuguns  

Piegāde: 60 (sešdesmit) dienu laikā no 

līguma noslēgšanas brīža.  

Komunāltehnika jāpiegādā uz 

Pasūtītāja norādīto vietu Kuldīgas 

administratīvajās robežās. 

Pasūtītājam ir tiesības noteikt 

vēlāku piegādes termiņu 

 

Apmācības: Piegādātājs nodrošina vismaz 16 

(h) apmacības pasūtītājam 

tehnikas lietošanā un ikdienas 

apkalpošanā.  

 

Garantija: Vismaz 24 (divdesmit četri) 

mēneši no nodošanas – 

pieņemšanas akta par 

komunāltehnikas piegādi 

 

Citas prasības: apmaksāt visus likumos un citos 

normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus un nodevas, un 

izmaksas, kas saistītas ar 

komunāltehnikas piegādi, 
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reģistrāciju VTUA, reģistrāciju 

pasūtītāja īpašumā, sagatavošanu 

ekspluatācijai, visa uzstādītā 

aprīkojuma lietošanu un tā 

uzstādīšanas izmaksas, lai 

nodrošinātu komunāltehnikas 

pilnīgu gatavību lietošanai. 

  

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  
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4.pielikums 

 

 

Apliecinājums par pretendenta pieredzi 

 

 

1. Pretendenta nosaukums: _______________________________________________ 

 

 Reģistrācijas Nr._______________________________________________________ 

 

2. Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pasūtījumu piegādē: 

 

Pasūtījuma izpildes vieta un 

apjoms, veids, cena 

Darbu izpildes periods Kontaktpersona, tālrunis 

   

   

   

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma 

prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

 

 

Vārds, Uzvārds   _____________________________________ 

 

Ieņemamais amats   _____________________________________ 

 

Paraksts    _____________________________________ 

  

Datums    __________  _________________ 
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5.pielikums 

 

LĪGUMS NR.__________ (PROJEKTS) 

 

Kuldīgā,    2017.gada __.______________ 

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 56103000221, adrese Pilsētas 

laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, tās valdes priekšsēdētāja Pētera Gobzemja un 

valdes locekļa Arta Roberta personā, kuras rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pircējs, no 

vienas puses, un 

_______________________, reģistrācijas numurs __________________, adrese 

_______________________________, tās ______________________________ personā, kur_ 

rīkojas saskaņā ar __________, turpmāk tekstā – Pārdevējs,  

Pārdevējs un Pircējs turpmāk tekstā abi kopā – Puses un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – 

Puse, pamatojoties uz Pircēja rīkoto iepirkumu: komunāltehnikas – ielu slaukāmā mašīnas ar vakuma 

iekārtas piegāde, identifikācijas numurs KKP/2017/1, turpmāk šā līguma tekstā saukts iepirkums, 

rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā- līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Saskaņā ar līguma noteikumiem, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu Pārdevējs 

pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem un samaksā, atbilstoši šā līguma 2.punktam, 

komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu – marka:__________, 

modelis: _____________ (turpmāk tekstā – Prece). 

1.2. Preces cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ir EUR ________ 

(_________ euro _________ centi) (turpmāk tekstā – līguma summa). PVN tiek piemērots 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Preci Pārdevējs piegādā līdz 2017.gada __.__________________ Dārzniecības ielā 9, 

Kuldīgā, Kuldīgas novada.  

1.4. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma un iepirkuma izpildi.  

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

Pircējs par Preci samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas, maksājumu veicot 

bezskaidra norēķina veidā pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.  

 

3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

3.1. Pārdevējs piegādā Preci – Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novada.  

3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces 

nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar Preces reģistrāciju saistītos dokumentus. 

3.3. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību līguma noteikumiem un 

paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas 

iemeslus. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses 

uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās 

nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja 

Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja 

pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma 

parakstīt Aktu iesniegšanas dienas Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu 

parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs) 

darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu 

termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un 

atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta 

iesniegšanas dienas Pircējam.  
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3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 

domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma 

noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo 

ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais 

eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās 

domstarpības. 

3.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) 

darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā 

Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un 

atteikumu parakstīt Aktu. 

3.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.7. Īpašuma tiesības uz Pircēju pāriet, kad Prece reģistrēta uz Pircēja vārda. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pircēja tiesības: 

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām; 

4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 

4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā 

norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 

4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos 

izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda 

eksperta atzinums; 

4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst līguma noteikumiem; 

4.1.6. pieprasīt informāciju par līguma izpildes gaitu. 

4.2. Pircēja pienākumi: 

4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar līguma noteikumiem; 

4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar līgumā noteikto samaksas kārtību; 

4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4.3. Pārdevējam tiesības saņemt samaksu par Preci saskaņā ar līguma noteikumiem. 

4.4. Pārdevēja pienākumi: 

4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam 

dalībai ceļu satiksmē; 

4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci; 

4.4.3. veikt Preces reģistrāciju VTUA uz Pircēja vārda un segt ar to saistītās izmaksas; 

4.4.4. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, tehniskās 

ekspluatācijas noteikumiem; 

4.4.5. līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret citu līguma 

prasībām atbilstošu Preci vai novērst nepilnības; 

4.4.6. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par līguma izpildes 

gaitu. 

 

5. SODA SANKCIJAS 

5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 1.3.punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā 

Pircējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no līguma summas ar PVN par 

katru kavējuma dienu. 

5.2. Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no līguma izpildes vai Pircējs līgumā vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ: 

5.2.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 

summas; 

5.2.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu. 

5.3. Līguma 5.1.punktā minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību izpildes. 

 

6. KVALITĀTE 
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Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai 

specifikācijai, Preces ražotāja standartiem, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām 

attiecībā uz Preces kvalitāti. 

 

7. GARANTIJAS 

7.1. Pārdevējs apliecina, ka līguma noslēgšanai nav juridisku šķēršļu, ka viņš ir vienīgais 

likumīgais Preces īpašnieks, ka tā nav nevienam citam atsavināta, nav noslēgti nekādi 

Pārdevējam juridiski saistoši līgumi, nodomu protokoli vai citi dokumenti, saskaņā ar 

kuriem Pārdevējam var rasties pienākums Preci pārdot vai citādāk atsavināt kādai citai 

personai, kā arī nav citu šķēršļu, lai to atsavinātu. 

7.2. Pārdevējam nav zināmi nekādi citi tiesiski vai cita veida šķēršļi, kas tam liegtu noslēgt 

līgumu un pilnībā uzņemties un izpildīt tajā paredzētās saistības.  

7.3. Pircējs apliecina, ka ir tiesīgs slēgt šo darījumu un garantē, ka ir pietiekami finansiāli 

nodrošināts, lai izpildītu uzņemtās saistības. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības 

un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

 

9. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA  

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.  

9.2. Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja: 

9.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu; 

9.2.2. Pārdevējs kavē no līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba 

dienām. 

9.3. Līguma 9.2.punktā noteiktajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā 

pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā 

gadījumā Pārdevējs maksā līgumā noteikto līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus. 

9.4. Līgums var tikt izbeigts pirms līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji 

rakstveidā vienojoties. 

 

10. CITI NOTEIKUMI 

10.1. Termini, kas lietoti šajā līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti 

iepirkuma dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini līguma tekstā 

lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina 

nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie 

noteikumi.  

10.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti 

vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda 

neatrisināšanas gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 
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10.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot līguma 

grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami līgumam kā 

pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4. Gadījumos, kas nav paredzēti līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 

tiesības, vai kādi līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta 

adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse 

neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 

saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie 

nosacījumi attiecas arī uz līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to 

rekvizītiem. 

10.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai 

vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, līgums paliek 

spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu 

iestāšanos vienu mēnesi iepriekš. 

10.7. Korespondence, kas saistīta ar līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu 

valodā šajā līgumā norādītajā Pircēja adresē: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

LV-3301 un Pārdevēja adresē: 

______________________________________________________________ un uzskatāma 

par saņemtu: 

10.7.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu 

vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam 

jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto 

sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;  

10.7.2. ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tā nogādāta saņēmējam; 

10.7.3. ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;  

10.7.4. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas 

brīdi.  

10.8. Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt 

korespondenci līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām 

korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību. 

10.9. Kontaktpersona no Pircēja puses - _____________________ (tālr. 

__________________; e-pasts __________________________). 

10.10. Kontaktpersona no Pārdevēja puses _________________ (tālr. ________________; 

e-pasts _________________________). 

10.11. Ja kāds no līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē 

citus līguma noteikumus un pārējie līguma punkti paliek spēkā. 

10.12. Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros uz __ (_____________) lapām 

latviešu valodā, Pircējam tiek nodoti divi līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots viens 

līguma eksemplārs, un visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt 

visiem līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.  

10.13. Līgumam tiek pievienots Pārdevēja piedāvājums iepirkumā uz ___ (________) 

lapām (1.pielikums). 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  

 

Pircējs: Pārdevējs: 

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

Reģistrācijas numurs 56103000221 

Adrese Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas 

novads, LV-3301  

________________________ 

Adrese: 

Reģ.Nr.   
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Tālr. 63321965 

e-pasta adrese: kkp@kuldiga.lv 

 

Konts:  

Kods:  

 

 

 

Banka: 

Kods:  

Konta Nr. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:________________ 

 

amats 

Pēteris GOBZEMIS 

 

 

Valdes loceklis:____________________  

Artis ROBERTS 

 

 

 

 

____________________  

Vārds, uzvārds 
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6.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
iepirkumam 

„Komunālās tehnikas – ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtas - piegāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2017/1)  

 
N.p.k. Izdevumu posteņi Vien. Daudz. Cena bez 

PVN, 

EUR 

Summa,  

EUR 

1 Jaunas komunālās tehnikas – ielu slaukāmās 

mašīnas ar vakuuma iekārtu - piegāde SIA 

„Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju 

gb. 1   

  KOPĀ EUR bez PVN:       

  PVN 21%  

  Summa kopā ar PVN  

 

 

 

_______________________________   ____________________ 

 (amats, vārds, uzvārds)                                                                                                              (paraksts)                                         

        

2017. gada ____. ______________       

 

 


