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1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 
Vien. reģ. Nr. 40003857687 
AS "SEB banka" 
Kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV83 UNLA 0050 0088 2189 5 
 
organizē iepirkuma procedūru - atklātu konkursu "Stabu koksnes iegāde" saskaņā ar šo 
atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā "Nolikums").  
 
Iepirkuma procedūrā piedalīties un kā Pretendents iesniegt piedāvājumu saskaņā ar 
Nolikuma prasībām drīkst jebkurš ieinteresētais piegādātājs.  

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

Zane Skulte; tālr. : +371 67728254, e-pasts:Zane.Skulte@latvenergo.lv  

3. Atklāta konkursa priekšmets 

3.1. Atklāta konkursa priekšmets ir stabu koksnes (turpmāk tekstā "Prece") piegāde AS 
"Sadales tīkls": 

3.2. Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās (turpmāk tekstā – 
daļas): 
3.2.1. 1.daļa - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde; 
3.2.2. 2.daļa - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde. 

3.3. Preču prognozētais iegādes apjoms: 
3.3.1. 12 m – 4 200m3; 
3.3.2. 13 m – 2 800m3; 

3.4. Garantētais iegādes apjoms -70 % apmērā no katras daļas norādītā prognozējamā 
iegādes apjoma. 

3.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkumu daļām par 
jebkuru sev pieejamo apjomu, bet ne mazāk kā minēts nolikuma 3.6. punktā.  

3.6. Minimālais vienas piegādes apjoms - 25 m3. 
3.7. Piedāvājuma varianti (alternatīvas) nav pieļaujami. 

4. Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš 
4.1. Preču piegādes vieta – AS "Sadales tīkls" Koka balstu ražotne, Brankas, Cenas pag., 

Ozolnieku nov., "Dienvidnieki", LV-3042, Latvija. 
4.2. Līguma darbības termiņš – 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.  
4.3. Noslēdzamo līgumu veids – pirkuma līgums. 
4.4.  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt pirkuma līgumus ar vienu vai 

vairākiem Pretendentiem.  

5. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa 

5.1. Piedalīšanās atklātajā konkursā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un 
rīkojas saskaņā ar to izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem.  

5.2. Dalība atklātajā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 
piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas 
pildīt šajā Nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura Pretendenta 
piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu, netiks akceptēta un ir par iemeslu 
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piedāvājuma noraidīšanai.  
5.3. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē 
https://www.sadalestikls.lv/par-mums/iepirkumi/iepirkumu-proceduras/ sadaļā 
"Iepirkumu procedūras" un EIS www.eis.gov.lv.  

5.4. Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šo iepirkuma procedūru saistītās 
informācijas saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma 
e-pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e-pasta 
adresi.  

5.5. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Nolikuma dokumenti, kā arī tā 
skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Pretendenta pienākums ir 
pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai attiecībā uz šo iepirkuma 
procedūru. Visa papildus informācija attiecībā uz šo iepirkuma procedūru 
(skaidrojumi, grozījumi un tml.) tiks publicēta internetā mājas lapā 
https://www.sadalestikls.lv/par-mums/iepirkumi/iepirkumu-proceduras/ (atverot 
konkrēto iepirkuma procedūru) un EIS www.eis.gov.lv.  

5.6. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo iepirkuma procedūru, starp Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Nolikumā vai 
piedāvājumos norādītajiem kontakta e-pasta adresi.  

5.7. Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šo iepirkuma procedūru saistītās 
informācijas saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot 
apstiprinājuma e-pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto 
kontakta e-pasta adresi.  

5.8. Ja Pretendents neapstiprina informācijas no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
saņemšanu, par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja e-pasta izdruka par informācijas nosūtīšanu.  

5.9. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, 
ņemot vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus.  

5.10. Ja Pretendents ir īpaši šim pasūtījumam izveidota piegādātāju apvienība, 
piedāvājumam ir jābūt vienotam, kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots līgums. 
Katrai piegādātāju apvienības attiecīgai (kurai ir saistību dokumentu paraksta tiesības) 
personai ir jāparaksta piedāvājuma vēstule. Šajā gadījumā piedāvājums kopumā ir 
saistošs visām šīm piegādātāju apvienības personām kopīgi (solidāri) un katrai 
atsevišķi. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar tikt mainīta laikā no 
piedāvājuma iesniegšanas, līdz sekojošā, iespējamā līguma noslēgšanai.  

5.11. Piegādātāju apvienības piedāvājumu var parakstīt tās pārstāvis tikai tad, ja viņš 
attiecīgi ir saņēmis rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības 
dalībniekiem. Katram šādam piegādātāju apvienības dalībniekam ir jāiesniedz 
dokumenti, kas pierāda katra no viņiem tiesīgumu piedalīties atklātā konkursā tā, it kā 
katrs no viņiem atsevišķi būtu Pretendents.  

5.12. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, 
un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas 
saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no piedāvājumu izvērtēšanas norises un 
rezultāta.  

6. Valoda 

6.1. Atklāta konkursa dokumenti sagatavoti latviešu valodā. 
6.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. 
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7. Atklāta konkursa dokumentu skaidrojumi  
7.1. Ja iespējamajam Pretendentam nepieciešams Nolikuma skaidrojums, viņš par to 

laikus paziņo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonai pa e-pastu, kas 
norādīts 2. punktā.  

7.2.  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikus iesniegtu papildus informācijas 
pieprasījumu atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas, ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu 
termiņa.  

7.3. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs piegādātājam, kas 
uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Nolikuma 5.3. punktā 
norādītajās interneta adresēs, kurās ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, 
norādot arī uzdoto jautājumu.  

B. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA  

8. Piedāvājuma noformēšanas kārtība 

8.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk 
tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas 
piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā 
ievietotās formas.  

8.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 
8.2.1. Piedāvājuma vēstule, tehniskais un finansiālais piedāvājums jāaizpilda tikai 

elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai 
vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

8.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto 
paraksta rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu; 

8.2.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas. 
programmatūras vai to ģeneratorus.  

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 
9.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 180 (viens simts 

astoņdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumi ar 
mazāku derīguma termiņu tiks atzīti kā neatbilstoši un tiks noraidīti.  

9.2. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu vai 
līdz līguma slēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.  

9.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma 
derīguma termiņu uz noteiktu laiku.  

10. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana  
10.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku 
piedalīšanos atklātajā konkursā.  

10.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto 
piedāvājumu cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām netiks prasītas un atļautas.  

11. Piedāvājuma saturs  
Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
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11.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pielikumā Nr. 1 
pievienotajai formai; 

11.2. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 13. punktu; 
11.3. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 15. punktu.  
11.4. Informācija par apakšuzņēmējiem - ja Pretendents paredzējis pasūtījuma 

izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju(-us), Pretendentam jāiesniedz: 
11.4.1. Apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Pielikuma Nr.1 formu. Sarakstam jāpievieno 

Pretendenta un apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās protokoli (ar katru 
apakšuzņēmēju), kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā 
apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu. Vienošanās 
protokolos, jābūt apliecinājumam, ka apakšuzņēmējs būs pieejams visā līguma 
izpildes laikā.  

11.4.2. Par apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti 
no kopējās līguma vērtības, jāiesniedz visi Nolikuma 13.1. - 13.3. punktā norādītie 
dokumenti.  

11.4.3. apakšuzņēmēja apliecinājums, ka attiecībā uz viņu, kā komersantu, viņa valdes 
vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai 
personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt viņus darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav 
noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē šajās Sarunās noteiktā 
līguma izpildi.  

12. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības 
12.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības 

iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
12.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 
sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas 
līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 
piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 
uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar 
ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 
personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,, 

e) cilvēku tirdzniecība, 
f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 
Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma vai piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

12.1.2. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 
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vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz 
Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta 
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 
parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 
pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

12.1.3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 
saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 

12.1.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir 
saistīts ar Pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. 
panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar 
Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 

12.1.5. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo 
tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem 
pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās 
personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 

12.1.6. pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu. Izslēgšanas nosacījums 
netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 
spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz pieteikuma 
vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 

12.1.7. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu 
vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir 
atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai 

tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī. Izslēgšanas nosacījums 
netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 
spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas 
pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 
darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. Izslēgšanas 
nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; 

12.1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā pantā 
minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām Pretendentu 
kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 

12.1.9. uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi 
12.1.1. - 12.1.8. punktā minētie nosacījumi; 

12.1.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
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vismaz 10 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi 12.1.2. -
12.1.8. punktā minētie nosacījumi; 

12.1.11. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir 
attiecināmi 12.1.1. - 12.1.8. minētie nosacījumi; 

12.1.12. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai 
biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju 
apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, 
un tādēļ sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris ir izmantojis 
iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā 
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, vispārīgās vienošanās vai 
koncesijas līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 

12.1.13. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek 
apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, 
pasūtītāju vai publisko partneri noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos 
vai koncesijas līgumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai 
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 

12.1.14. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai 
piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi 12.1.12 un 12.1.13. punktā minētie 
nosacījumi; 

12.1.15. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 12.1.12 un 12.1.13. 
punktā minētie nosacījumi.  

12.1.16. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai 
biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai 
personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju 
apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar AS "Sadales tīkls" noslēgto 
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un tādēļ AS 
"Sadales tīkls" ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos 
vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, 
vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma. Izslēgšanas nosacījums netiek 
piemērots, ja no dienas, kad tika lauzts līgums, līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

12.2. Piedāvājums var tikt noraidīts, ja valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, 
izcelsmes produktu īpatsvars, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 9. oktobra regulu Nr. 952/2013, ar ko izveidota Savienības 
Muitas kodeksu, ir lielāks par 50% no piedāvājumā iekļauto produktu kopvērtības. 
Ja divi vai vairāki piedāvājumi ir līdzvērtīgi (piedāvājuma cena neatšķiras vairāk 
kā par 3%), priekšroka dodama piedāvājumam, kurš nav noraidāms saskaņā ar 
iepriekš minēto. Punkts nav attiecināms uz  gadījumiem, kad Eiropas Savienība ir 
noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus ekonomiskās sadarbības līgumus 
(Agreement on Government Procurement (GPA) vai bilaterālo līgumu) ar valstīm, 
kas nav Eiropas Savienība dalībvalsts. 

12.3. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, iesniedzot attiecīgu 
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šīs personas apliecinājumu. Šādā gadījumā uz Pretendenta norādīto personu, uz 
kuras iespējams Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 12.2. punktā minētie 
izslēgšanas gadījumi, un Pretendentam par šo personu jāiesniedz Nolikuma 12.4. 
punktā norādītie dokumenti.  

12.4. Ja Pretendents atbilst kādam no Nolikuma 12.1.1., 12.1.3. -12.1.7., 12.1.9. punktos 
minētajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendentam tas jānorāda piedāvājumā. Šādā 
gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, tam būs jāiesniedz uzticamības nodrošināšanas pierādījumi 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. pantā noteiktajā kārtībā.  

13. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 
Pretendentam, lai apstiprinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, jāiesniedz šādi 

dokumenti vai šo dokumentu kopijas: 
13.1. Ja Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas - noteiktā kārtībā apliecinātas 

reģistrācijas dokumentu kopijas, ko izdevušas Pretendenta reģistrācijas valsts 
kompetentas iestādes.  

13.2. Izziņas un apliecinājumi, kas izdoti ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms 
piedāvājuma iesniegšanas dienas un sastādīti saskaņā ar Pretendenta reģistrācijas 
valsts normatīvajiem aktiem un praksi: 

13.2.1. Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, papildus 
jāiesniedz izziņu, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro. Informāciju par Pretendenta nodokļu parādiem Latvijā, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs iegūst pats Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 
administrētā nodokļu parādnieku datubāzē; 

13.2.2. Ja Pretendenta reģistrācijas valstī tādi dokumenti, kurus Pretendentam jāiesniedz 
saistībā ar Nolikuma 13.2. punktu, netiek izdoti, šādus dokumentus var aizstāt ar 
paša Pretendenta apliecinājumu.  

13.3. Ja iestājušies Nolikuma 12.4. punktā norādītie apstākļi, Pretendentam jāiesniedz 
apliecinājums, ka tiks iesniegti uzticamības nodrošināšanas pierādījumi, ja tas būs 
nepieciešams.  

13.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 
sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  56. pantā 
noteiktajā kārtībā. Dokumenta forma pieejama Latvijas Republikas Iepirkumu 
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (www. iub. gov. lv/), kā arī Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē (https://ec. europa. eu/growth/tools-databases/espd).  

13.5. Nolikuma 13.4. punktā norādīto iespēju ir tiesīga izmantot arī persona, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās.  

14. Prasības piedāvājuma tehniskajai atbilstībai 
Piedāvājumam jāatbilst šādām prasībām: 
14.1. Pretendents spēj nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kvalitātes 

prasībām (Pielikums Nr.2) atbilstošu Preču piegādi. 
14.2. Pretendents var veikt piegādi saskaņā ar Preču piegādes grafiku (Pielikums Nr.2). 
14.3. Preču piegādes notiek ar specializētu autotransportu, kas paredzēts stabu koksnes 

pārvadājumiem (vaļēja platforma ar sānu statņiem). Preču izkraušanu nodrošina 
Pasūtītājs. 
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14.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un 
kvalitātes novērtēšanu. 

14.5. Pretendents piegādāto nekvalitatīvo (brāķi) Preci uzreiz pēc preču pieņemšanas - 
nodošanas un uzmērīšanas bez papildus samaksas savāks Preču piegādes vietā. 

14.6. Piegādājot preci Pretendents iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 
atbilstošus LR likumdošanas prasībām preču izcelsmes dokumentus. 

15. Tehniskais piedāvājums 
Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātās Preces atbilst Nolikumā norādītajām 
tehniskām prasībām. Atbilstība jāpierāda ar šādiem dokumentiem:  

15.1. Pretendenta apliecinājums, ka: 
15.1.1. preču piegāde notiks ar specializētu autotransportu, kas paredzēts stabu koksnes 

pārvadājumiem (vaļēja platforma ar sānu statņiem); 
15.1.2. piegādātā Prece atbildīs nolikuma Pielikuma Nr.2 "Stabu koksnes kvalitātes 

prasības"; 
15.1.3. piegādājot Preci Pretendents iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 

atbilstošus LR likumdošanas prasībām preču izcelsmes dokumentus; 
15.1.4. ja piegādātā Prece uzmērīšanas rezultātā tiks atzīta par brāķi, Pretendents to 

izvedīs no Preču piegādes vietas. 
15.2. Pretendenta Preču piegādes grafiks pa mēnešiem. 

16. Piedāvājuma cenas  

16.1. Pretendentam Piedāvājuma vēstulē (Pielikums Nr.1) ir jāuzrāda piedāvājuma cena 
katrai iepirkumu daļai euro (EUR), bez PVN, par kuru iesniedz piedāvājumu un 
piegādes apjoms, cenā iekļaujot visas izmaksas līdz norādītajām piegādes vietai. 
Visiem izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām (ieskaitot visas 
nepieciešamās ievedmuitas, ja Pretendents pārstāv valsti, kura nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts), kas jāmaksā par piedāvātajām Precēm, ir jābūt iekļautiem 
cenā, un par to nomaksāšanu ir atbildīgs Pretendents.  

16.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā maksimālā cena ir: 
 12 m – 98,62 EUR/m3; 
 13 m – 107,29 EUR/m3. 

16.3. Ja Pretendents būs piedāvājis augstāku cenu, kā minēts nolikuma 16.2. punktā, 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesības pārtraukt iepirkumu bez rezultāta.  

17. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 
17.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz AS "Sadales tīkls" mājas lapā 

norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam (pēc Latvijas laika), EIS e-
konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv).  

17.2. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu 
apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 
iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma 
procedūrā nepiedalīsies.  

C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA  

18. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  
18.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 



11 
 

18.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-
konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

18.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS 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).  

18.2.  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 
18.2.1. piedāvājuma vēstule, tehniskais un finansiālais piedāvājums jāaizpilda tikai 

elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai 
vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

18.2.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto 
paraksta rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta 
statusu; 

18.2.3. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas. 
programmatūras vai to ģeneratorus.  

19. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 
19.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums 

iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.  

19.2. Iesniegtajai piedāvājuma vēstulei jāatbilst Nolikuma 11.1.punkta prasībām. 

19.3. Pretendentu kvalifikācijas (atlases prasību) atbilstība Nolikuma 12.punkta 
prasībām tiks vērtēta, pamatojoties uz dokumentiem saskaņā ar Nolikuma  
13.punkta prasībām.  

19.4. Pretendentu tehniskā atbilstība Nolikuma 14.punkta prasībām tiks vērtēta, 
pamatojoties uz dokumentiem, saskaņā ar Nolikuma  15.punkta prasībām.  

19.5. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, 
iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem noteiktā termiņā 
iesniegt skaidrojumus un precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem.  

19.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto 
informāciju un tehnisko specifikāciju datus kompetentā institūcijā, publiski 
pieejamās datubāzēs, to autorizētajiem pārstāvjiem un citiem ekspertiem un citos 
publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, kad 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais 
Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai 
situācijai.  

19.7. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumenta 
kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta 
oriģinālu.  

19.8. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

19.8.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 
19.8.2. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 13.punktā prasīto informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai vai sniegtā informācija nav atbilstoša, vai nav patiesa; 
19.8.3. Nolikuma 12. punktā norādītajos obligātās izslēgšanas gadījumos; 
19.8.4. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 15. punktā prasīto informāciju tā tehniskās 
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atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša visām 
norādītajām prasībām; 

19.8.5. Piedāvātā Prece pēc būtības nav izmantojama AS "Sadales tīkls" vajadzībām. 
19.9. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko 

atbilstību ir priekšnoteikums Pretendentu finansiālā piedāvājuma izvērtēšanai. 
Negatīva atzinuma gadījumā Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

20. Piedāvājumu izvērtēšana  
20.1.Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks 

veikta tikai tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem Nolikuma 19. punktā 
noteiktajā kārtībā.  

20.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav 
aritmētisku kļūdu. Kļūdas tiks labotas atbilstoši aritmētikas likumiem.  

20.3.Piedāvājumiem var tikt piemērota izvērtēšana, vai tas nav nepamatoti lēts.  

20.4.Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu 
konkurenci starp Pretendentiem, Pretendentiem var tikt prasīts detalizēts 
paskaidrojums par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. Detalizētais 
paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 

20.4.1. Preču ražošanas procesa vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 
20.4.2. Īpašiem Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami 

Pretendentam; 
20.4.3. Piedāvāto Preču īpašībām un oriģinalitāti; 
20.4.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos 

un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 
20.4.5. saistībām pret apakšuzņēmējiem; 
20.4.6. pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.  
20.5.  Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka 

iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiek noraidīts.  

21. Piedāvājumu izvēles kritērijs  
21.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs katrai iepirkuma daļai ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, ņemot vērā cenu. Par sarunu uzvarētāju katrā iepirkumu daļā tiks 
atzīts atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. Ja sarunu uzvarētājs nevarēs 
nodrošināt konkrētās iepirkumu daļas visu apjoma piegādi, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs izvēlēsies daļas nākamo (-os) zemākās cenas piedāvājumu 
(-us), lai nodrošinātu pilnu katras daļas iegādes apjoma iegādi. 

21.2.  Ja iepirkuma daļā būs iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādu viszemāko cenu, 
tad līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas visiem piedāvājumiem ar vienādu cenu, 
dalot iegādes apjomu uz visiem piedāvājumiem ar vienādu cenu. 

21.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, 
tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, 
kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 
personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas 
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (tai skaitā sankcijas attiecībā uz 
proliferācijas finansēšanu), kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto 
Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 
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finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (tai skaitā 
sankcijas attiecībā uz proliferācijas finansēšanu), kuras kavē līguma izpildi, tas 
tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.  

21.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt līgumu arī ar nākamās zemākās 
cenas Piedāvājumu iesniedzēju (-iem) ar nosacījumu, ka tas piegādās Preci tikai 
tad, ja zemākās cenas Piedāvājuma iesniedzējs nespēj pildīt līguma saistības, 
nenodrošinot konkrētā mēneša piegāžu apjoma piegādi līdz nākošā mēneša 
5.datumam. Par konkrētajā mēnesī nepiegādāto apjomu tiks samazināts kopējais 
piegāžu apjoms.   

22. Lēmuma pieņemšana 
22.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieņemt lēmumu slēgt līgumus ar 

vairākiem Pretendentiem, lai nodrošinātu visu nepieciešamā apjoma iegādi.   
22.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot 

nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, 
ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām.  

22.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma 
procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret 
Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas.  

23. Paziņojums par Piedāvājuma izvēli 
23.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 

procedūras rezultātiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs 
visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.  

23.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba 
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to 
vienlaikus informēs visus Pretendentus.  

24. Līguma parakstīšana 
24.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras 

rezultātā ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgs Pirkuma līgumu atbilstoši 
Pirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums Nr. 3). Atkāpšanās no Pirkuma 
līguma projekta (Nolikuma pielikums Nr. 3) (Līgumā neiekļaujot projektā 
paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) nav pieļaujama/netiks 
akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses. Pēc vienošanās 10 darba 
dienu laikā Pretendentam līgums ir jāparaksta. Gadījumā, ja norādītajā termiņā šis 
nosacījums netiek izpildīts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 
uzaicināt uz līguma sarunām nākamo Pretendentu ar nākamo labāko rezultātu pēc 
noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija.  

 
25. Fizisko personu datu apstrāde 
25.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis 

ir AS "Sadales tīkls", reģ. Nr. 40003857687, turpmāk - Pārzinis.  
25.2.Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma 

izpildē iesaistīto personu, ka arī Piedāvājumā norādīto personu (t. sk. 
apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir 
atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata 
nodrošināšanu. Pārzinis veic Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai 
izpildītu uz Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa 
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leģitīmās intereses.  
25.3.Piedalīšanās tikšanās/sapulcē: 
25.3.1. Pretendenta dalībai Pasūtītāja organizētajās tikšanās/sapulcē norādīto 

Pretendenta pārstāvju personas datu apstrādes mērķis –nodrošināt Pretendenta 
pārstāvju iekļūšanu Pārziņa telpās, piedalīšanos tikšanās/sapulcē un iespēju 
iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar Konkursa 
priekšmetu, t. sk. pakalpojuma prasībām.  

25.3.2. Pretendenta dalībai Pasūtītāja organizētajās tikšanās/sapulcē norādīto 
Pretendenta pārstāvju personas datu apstrādes mērķis –nodrošināt Pretendenta 
pārstāvju iekļūšanu Pārziņa telpās, piedalīšanos tikšanās/sapulcē un iespēju 
iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar Konkursa 
priekšmetu, t. sk. pakalpojuma prasībām.   

25.3.3. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai, tajā skaitā noziedzīgo nodarījumu 
novēršanai, Pārzinis glabā Pretendenta dalībai tikšanās/sapulcē norādītus 
personas datus 3 (trīs) gadu termiņā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecībā uz 
Konkursu.  

25.4.Piedāvājumu vērtēšana: 
25.4.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes 

mērķis – izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu.  
25.4.2. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes 

mērķis – nodrošināt informācijas apriti. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un 
iepriekšējo Pretendenta pasūtītāju kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – 
pārliecināties par Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.  

25.4.3. Pārzinis glabā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus 3 (trīs) 
gadu termiņā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecībā uz Sarunām, izņemot 
fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā un kas 
kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. Uzvarējušā 
Pretendenta Piedāvājums tiek glabāts kopā ar iepirkuma līgumu visā iepirkuma 
līguma darbības laikā, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas laikā, kas 
nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo 
glabāšanas termiņu.  

25.5.Iepirkuma līguma izpilde: 
25.5.1. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu 

datus ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un 
Nolikuma nosacījumu izpildi, ievērot Pārziņa leģitīmās intereses.  

25.5.2. Pārzinis glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta 
Piedāvājumā un kas kļūst par noslēgtā iepirkuma līguma neatņemamu 
sastāvdaļu, visā iepirkuma līguma darbības laikā, ieskaitot iepirkuma līgumā 
noteikto garantijas termiņu, ka arī iepirkuma līguma uzglabāšanas laikā, kas 
nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo 
glabāšanas termiņu.  
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D. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1.: Piedāvājuma vēstule  
 

Akciju sabiedrībai  
"Sadales tīkls"  
Šmerļa ielā 1,  
Rīga, LV -1160, Latvija 
202_. gada "__". ________ 

 
Piedāvājuma vēstule atklātam konkursam  

"Stabu koksnes piegāde"  
 (ID Nr. IPR-63995) 

 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa "Stabu koksnes piegāde" dokumentiem un tā grozījumiem, 
papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā 
parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti pretendenta 
___________________________________ vārdā, piedāvājam veikt stabu koksnes piegādi pēc 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, kā to paredz līguma noteikumi un atklāta 
konkursa prasības, par sekojošām cenām: 

Daļas Nr. Garuma nomināls Cena EUR/m3 Piedāvātais Preču  apjoms, m3 
1 12 m   
2 13 m   

 
Preču piegāde tiks veikta ___ (__________) kalendāro dienu laikā  
 
Ar šo mēs apliecinām, ka: 

 mūsu piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit)  dienas sākot no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigu datuma, tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts 
jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām; 

 mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, 
finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama 
potenciālā līgumu saistību izpildei; 

 mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 
 esam iepazinušies ar visiem Sarunu nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami 

Sarunu nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot Sarunu 
noteikumus; 

 mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu 
resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešami potenciālā līguma 
saistību izpildei; 

 mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 
 esam iepazinušies ar visiem Sarunu nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Sarunu 

nosacījumi un prasības un esam gatavi slēgt līgumu, ievērojot Sarunu noteikumus; 
 mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma 
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iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas 
līdzeklis par jebkuru no sekojošiem nodarījumiem: 
 noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

 kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 
komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, 
tirgošanās ar ietekmi, 

 krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
 terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi 
vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

 cilvēku tirdzniecība, 
 izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

 mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā 
darbība vai mēs netiekam likvidēti; 

 mums kā Pretendentam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 
dienā Latvijā vai valstī, kurā mēs esami reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.  

 mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs 
par parādu neesamību uz piedāvājuma iesniegšanas dienu  un uz dienu, kad tiks 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā 
pārbaudē konstatētie parādi būs par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai; 

 mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 
programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

 mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par 
sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
(a) 3 gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam atzīti par vainīgu un sodīti par pārkāpumu, 
kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 
vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 
darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

 attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, 
pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas 
pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi, kā arī nav izdarījis smagu 
profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt mūsu godīgumu; 
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 mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar 
pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus 
izmaksas; 

 apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot 
konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci 
ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā 
sadarbībā. 

 Piedāvājuma ___. lpp. norādīta informācija ir uzskatāma par Pretendenta 
komercnoslēpumu Komerclikuma 19. panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama 
trešajām personām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 17. 
panta otrās daļas prasībām.  

 
1) Informācija par komersantu 

1. Pretendenta nosaukums:  
2. Reģ. Nr.  
3. Banka:  
4. Bankas kods:  
5. Konta Nr:  
6. Juridiskā adrese:  
7. Biroja adrese:  
8. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats):  
9. Telefons:  
10. E-pasts:  

 

2) Iespējamā līguma izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji (sadarbības partneri): 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Kontaktpersona (vārds, 
uzvārds, amats), adrese, 
telefona Nr., faksa Nr.,  

e-pasts. 

Apakšuzņēmēja 
darbu saraksts 

Apakšuzņēmēja 
darbu apjoms % 

no kopējā apjoma 

    
    
    

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: ______________ 
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Pielikums Nr.2.: Tehniskās prasības 
 
 
Iepirkuma produkts – priedes (Pinus sylvestris) koksnes stabi ar sekojošiem fiziskajiem 
rādītājiem un prognozēto iepirkuma apjomu: 
 

 Garums 
Piegādājamās koksnes grafiks pa mēnešiem kubikmetros 

Kopā 
Aug Sep Oct Nov Dec Jan 

12m 600 800 700 700 700 700 4 200 
13m 400 500 500 500 400 500 2 800 

Kopā 1000 1300 1200 1200 1100 1200 7 000 
 

KOKSNES KVALITĀTES PRASĪBAS 
 
1. Balstu ražo no slaidiem priedes (Pinus Silvestrus) stumbriem, izmantojot 

stumbra apakšējo vai vidus daļu, kura apaļā lietkoksne ir no veselas un labi 
augušas priedes dzīvās stumbra daļas. Stumbra galotnes posmi, kā arī no 
vējgāzēm krituši stumbri balstu ražošanai nav izmantojami. 

2. Stumbru aplievas biezums nav mazāks par 2,5cm. 
3. Stumbru tievgaļa izmērs 18-23cm. 
4. Stumbru MAX caurmērs 40cm. 
5. Nags nav pieļaujams. 
6. Zari un puni atzāģēti līdz ar stumbru. 
7. Stumbru gali nozāģēti taisni. Pieļaujamā novirze no perpendikularitātes ir 

līdz 1/10 (10%) no stumbra caurmēra attiecīgajā galā. 
8. Stumbri izzāģēti ar garuma novirzi +10cm. 
9. Vainas un to pieļaujamie lielumi: 

Koksnes vainas Pieļaujamie lielumi 
Zari: 
Veseli saauguši, nokaltuši, melni Pieļauj vienu zaru ar diametru ne 

lielāku par 1/3 no stumbra diametra 
mērīšanas vietā vai zaru grupu (zaru 
mieturis), kas augusi vienā augstuma 
līmenī ar diametru ne lielāku par 2/3 
no stumbra diametra. 

Trupējuši Nepieļauj 
Padēls Nepieļauj 
Stumbra formas vainas: 
Raukums     Pieļauj līdz 1cm uz metru 
Rievotais blīzums Nepieļauj 
Vienpusīgā līkumainība Pieļauj tik, lai taisne, kas savieno stumbra 

resgaļa un tievgaļa centrus, visā tā garumā 
atrastos stumbra iekšpusē 

Saliktā līkumainība Nepieļauj 
Koksnes uzbūves vainas: 
Greizšķiedrainība Pieļauj līdz 2cm uz metru 
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Dvīņserde Nepieļauj 
Plaisas: 
Gāšanas un sagarumošanas plaisas Nepieļauj 
Sala, zibens un gredzenveida plaisas   Nepieļauj 
Serdes plaisas Pieļauj līdz 1/3 no caurmēra 
Ieaugumi un mehāniski bojājumi: 
Izrāvumi, atšķēlumi Nepieļauj 

Atsveķošanas brūces, saussāni un vēzis     Nepieļauj 

Apdegusi koksne Nepieļauj 

Kukaiņu bojājumi Nepieļauj 
Sēņu bojājumi: 
Kodola trupe un dobumi  Nepieļauj 
Kodola iekrāsojumi Nepieļauj 
Aplievas trupe Nepieļauj 
Zilējums un citi aplievas iekrāsojumi Nepieļauj 

 
 

 

Piegādātāja nosaukums raukums 0.7mm uz metru

Saņemšanas dokumenta (pavadzīmes) Nr.

gab. m 3 gab. m 3 gab. m 3 gab. m
3

gab. m
3

17.0-17.9 17,5 0,356 0,460 0,518 0,578 0,710

18.0 - 18.9 18,5 0,390 0,502 0,564 0,628 0,769

19.0 - 19.9 19,5 0,425 0,546 0,612 0,681 0,831

20.0 - 20.9 20,5 0,462 0,592 0,662 0,736 0,895

21.0 - 21.9 21,5 0,500 0,639 0,714 0,793 0,962

22.0 - 22.9 22,5 0,541 0,689 0,768 0,852 1,032

Sortiments Gab. m 3 Cena Summa €

10m 0 0,000

12m 0 0,000

13m 0 0,000 Pieņēma:

14m 0 0,000 Vārds, Uzvārds paraksts

16m 0 0,000

Kopā 0 0,000 Datums:

Pielikums Nr.3: Priedes stumbra pieņemšanas - brāķēšanas veidlapa

Priedes stumbra pieņemšanas - brāķēšanas akts 

vapm = 3.1416x[dt
2
+(dt+sxlapm )

2
]xlapm 

4x2x10000

Tievgaļa 
caurmērs cm

Aprēķina 
caurmērs, cm 

Stumbra garums
10 12 13 14 16 

0,000 
Skaits gab. kopā 0 0 0 0 0
Tilpums m

3 
kopā 0,000 0,000 0,000 0,000
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Pielikums Nr.3.: Pirkuma līguma  projekts 

 
2020.g. _____________ 
  
   Akciju sabiedrība "Sadales tīkls " (turpmāk saukts "PIRCĒJS"), tās __________________ personā, kas 
darbojas saskaņā ar __________________, no vienas puses un  
_________________________________________________________________ (turpmāk saukts 
"PIEGĀDĀTĀJS"), tās _________________________________________________,  kas darbojas saskaņā ar  
____________________________, no otras puses ( turpmāk katrs atsevišķi saukts "Līdzējs", abi kopā - 
"Līdzēji") ,  noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā- Līgums) un vienojas par turpmāk minēto: 

 
I.Īpašie noteikumi 

Preču nosaukums 
(kods) 

Preču piegādes  
  līguma  

1 m³ cena  (bez 
PVN) 

Piegādājamais 
daudzums m³ 

Summa EUR 
bez PVN 

Preču piegādes  
vieta (adrese) 

 

Priedes koksne 12m    Koku balstu ražotne, 
"Dienvidnieki", 
Brankas, Cenu pag., 
Ozolnieku novads 

Priedes koksne 13m 
  

 

Summa kopā EUR bez PVN:   
Līguma summa vārdos: ____________ euro, ______ centi. 

Samaksas noteikumi: 100% pēcapmaksa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču 
pavadzīmes-rēķina saņemšanas dienas. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā 
esošiem normatīviem aktiem. 

Piegādes laiks:  6 mēnešu laikā, saskaņā ar saskaņoto piegāžu grafiku (PielikumsNr. 1) no Līguma abpusējas 
parakstīšanas brīža *. 

* gadījumā, ja tiek slēgts līgums atbilstoši nolikuma 21.4.punktam, līgumā tiek iekļauts šāds nosacījums - Piegādes laiks:  saskaņā ar 
saskaņoto piegāžu grafiku (PielikumsNr. 1) no Pircēja rakstveida paziņojuma saņemšanas brīža. 

Preču specifikācija: Pielikums Nr. 2 Tilpumu tabula un kvalitātes prasības (Tehniskās prasības). 

Īpaši nosacījumi* (ja ir) ______________________________________________________________________ 

* gadījumā, ja tiek slēgts līgums atbilstoši nolikuma 21.4.punktam, līgumā tiek iekļauts šāds īpašais nosacījums – Parakstot šo Līgumu, 
Piegādātājs apliecina, ka ir informēts, un piekrīt, ka starp Pircēju un Piegādātāju ir noslēgts rezerves līgums, kas paredz, ka Piegādātājam 
noslēgtā Līguma ietvaros būs pienākums piegādāt Preci tikai pēc Pircēja rakstveida paziņojuma saņemšanas. Piegādātājs apņemas 
neizvirzīt pret Pircēju nekādas pretenzijas šajā sakarā. Gadījumā, ja Piegādātājs piegādā Preci pirms Pircēja rakstveida paziņojuma 
saņemšanas, Pircējam nav pienākums šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt Preci un veikt par to samaksu. 

Līguma izpildē ir saistoši arī Līguma Vispārīgie noteikumi. 
Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz ___ lapām, ar __ pielikumiem uz __ lapām, no kuriem 
pa vienam eksemplāram atrodas pie katra no Līdzējiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 
spēks. Līgums ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai abpusējai izpildei.  

Pircējs - Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003857687 
PVN.reģ.nr.: LV 40003857687 
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV- 1160, Latvija 
Kredītiestāde: SEB banka , kods: UNLALV2X  
Konta nr.: LV83UNLA 0050008821895 

 Piegādātājs –_______ 
Vienotais reģistrācijas Nr.:  
PVN reģ.nr.: LV  
Adrese:  
Kredītiestāde:, kods  
Konta nr.: 
 

                                                                                      

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr.______ 
(par priedes stabu koksnes pirkumu un piegādi) 

/_____________/   /______________/ 
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II. Līguma vispārīgie noteikumi. 
1. Piemērošana 
Šie Līguma Vispārīgie noteikumi jāpiemēro tiktāl, ciktāl tie nav 
pretrunā ar noteikumiem Līguma Īpašajos noteikumos. 
2. Standarti 
Precēm, kuras ir jāpiegādā saskaņā ar Līgumu, ir jāatbilst tilpumu un 
kvalitātes prasībām (Tehniskajās prasībās) noteiktajiem standartiem, 
tilpuma tabulai un kvalitātes prasībām saskaņā ar Līguma pielikumu 
Nr. 2. 
3. Apliecinājumi 
3.1.Parakstot šo Līgumu, Piegādātājs apliecina, ka tam nav nodokļu 
parādu, tas nav sodīts vai nav sods, vai tiesas spriedums, kas stājies 
spēkā, tas nav atzīts par vainīgu vai tam nav piemērots piespiedu 
ietekmēšanas līdzeklis par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likumā minētajiem nodarījumiem, tam nav pasludināts 
maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tam nav uzsākta tiesvedība 
par pretendenta bankrotu, tas nav sodīts par būtiskiem darba tiesību 
pārkāpumiem, tas nav devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda 
veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu 
vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības 
veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības 
izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu, tas 
nav iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta 
situāciju attiecībā uz Līguma izpildi. 
3.2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo 
Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī 
iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 
4. Līguma dokumentu un informācijas pielietošana 
Līdzēji vienojas, ka šis Līgums, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 
informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, 
Līguma summu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta 
trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz 
gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
5. Iepakojums 
Piegādātājam ir jānodrošina tāds Preču iepakojums kāds 
nepieciešams, lai izsargātu Preces no bojājumiem transportēšanas 
laikā.  
6. Piegāde, pieņemšana  un dokumentācija 
6.1. Pircējs pieņem Preci pēc daudzuma un kvalitātes saskaņā ar 
tehniskajiem un kvalitātes noteikumiem saskaņā ar Līguma 
pielikumu Nr. 1.  
Stabu koksnes brāķēšanu veic Pircējs  Piegādātāja klātbūtnē 
piegādes vietā Preču piegādes dienā.  
6.2. Ja Pircējs saskaņā ar Līguma 6.1. punktu konstatē Preču 
neatbilstību Līguma noteiktajām prasībām, Prece netiek pieņemta un 
apmaksa par to netiek veikta.  
6.3. Ja Preču trūkumi netiek konstatēti, tad Preču pieņemšanu - 
nodošanu abi  Līdzēji fiksē, Piegādātājam izrakstot Preču pavadzīmi 
- rēķinu. 
6.4. Nekas, kas minēts Līguma 6. punktā, neatbrīvo Piegādātāju no 
jebkādām garantijām, dotajiem apliecinājumiem  vai citām saistībām 
saskaņā ar Līgumu. 
7. Transportēšana 
Preču piegādi līdz Līgumā norādītajam piegādes vietai pilnā apmērā 
organizē un apmaksā Piegādātājs, tajā skaitā Piegādātājs organizē un 
apmaksā Līguma nosacījumiem neatbilstošo nepieņemto Preču 
transportēšanu pie Piegādātāja. Piegādātājs veic preču piegādi ar 
specializēto autotransportu, kas paredzēts stabu koksnes 
pārvadājumiem (vaļēja platforma ar sānu statņiem).   
8. Maksājumi 
8.1. Maksājumu, kurus Pircējs saskaņā ar Līgumu veic par labu 
Piegādātājam, veids un noteikumi ir atrunāti Līguma Īpašajos 
noteikumos. 
8.2. Veicot apmaksu par Precēm, Pircējs ir tiesīgs aprēķināt 
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no preču-pavadzīmes –
rēķina summas un bezstrīdus kārtībā ieturēt to no preču pavadzīmes - 
rēķina summas par Preču piegādi, ja Piegādātājs sniedzis nepatiesu 
informāciju un/vai maldinājis Pircēju saistībā ar Līguma 3.punktā 
doto apliecinājumu un/vai, ja netiek izpildīti citi Līguma noteikumi, 
un/vai izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 9.2.punktam. Līgumsoda 
samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Līgumā noteikto saistību izpildes 
un zaudējumu atlīdzināšanas.  
9. Atbildība un līguma izbeigšana 
 9.1. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram 
Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Piegādātājam ir pienākums 
segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pircēja zaudējumus, kā 
arī citus izdevumus, kas radušies Pircējam Piegādātāja vainas vai 
nepatiesas informācijas dēļ. 
9.2.Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu atbilstoši Līguma 
8.2.punktam vai arī jebkurā no šādiem gadījumiem: 
9.2.1. ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Piegādātājs ir 
sniedzis nepatiesu informāciju un/vai maldinājis Pircēju saistībā ar 
Līguma 3.punktā doto apliecinājumu; 

9.2.2. Piegādātājam atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likumam ir piemērotas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, ja tādēļ Līgumu izpildīt 
nav iespējams; 
9.2.3. Piegādātājs nenodrošina konkrētā mēneša piegāžu apjoma 
piegādi (noteikts Pielikumā Nr.1) līdz nākošā mēneša 5.datumam. 
10. Līguma izmaiņas 
Līdzēji ir tiesīgi grozīt vai papildināt Līguma saturu vienīgi ar 
abpusēju Līdzēju vienošanos. Jebkuri šādi grozījumi vai 
papildinājumi ir spēkā tikai pēc tam, kad tie ir noformēti rakstveidā 
un abu Līdzēju parakstīti. 
11. Strīdu atrisināšana 
11.1. Pircējam un Piegādātājam ir jāpieliek visas pūles, lai 
savstarpēju pārrunu ceļā atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, 
kas izcēlies starp tiem saistībā ar Līgumu. 
11.2. Ja šādu pārrunu rezultātā nav panākta vienošanās atrisināt 
strīdu saistībā ar Līgumu, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs pieprasīt šī 
strīda atrisināšanu tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 
normām. 
12. Fizisko personu datu aizsardzība 
12.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko 
personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību 
izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei 
un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērot Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
prasības.  
12.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus 
apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes 
tiesiskā pamata nodrošināšanu.   
12.3. Līdzēji apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk 
trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, 
izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie 
akti paredz šādu datu nodošanu.  
12.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var 
rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja 
iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē 
par to otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.  
12.5. PIRCĒJS un PIEGĀDĀTĀJS vienojas, ka PIRCĒJS tā 
darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai var nodot no 
PIEGĀDĀTĀJA saņemtos fizisko personu datus personām 
(Apstrādātājiem), kas sniedz PIRCĒJAM pakalpojumus tā darbības 
un šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 
12.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma un/vai 
līgumattiecību izbeigšanas iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko 
personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma 
izpildes nodrošināšanai.  
13. Nodevas un nodokļi 
Piegādātājs ir pilnīgi atbildīgs par visiem nodokļiem, nodevām, 
maksu par licencēm, un citām tādām maksām, kuras ir uzliktas 
Pircēja valstī un ārpus Pircēja valsts. 
14. Nepārvarama vara 
14.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā 
Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies 
nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja 
iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - 
ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, streiki, kā arī 
citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un 
ietekmes robežās. 
14.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un 
citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 
14.3. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura 
apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem rakstiski 
jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes 
termiņu. Neievērojot šajā punktā norādīto termiņu, Līdzējs nevar 
atsaukties vēlāk uz konkrētiem apstākļiem kā nepārvaramu varu. 
14.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde 
aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 
katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja 
Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību 
pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

 


