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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 „Koksnes konservanta 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 koksnes konservanta (turpmāk tekstā „Prece”) piegāde 

AS „Sadales tīkls”: 

3.2. Aptuvenais viena gada Preču iegādes apjoms - nepieciešamais konservanta daudzums 

Plānotais Preču iegādes apjoms- nepieciešamais konservanta daudzums 24 000 m3 

priedes koksnes balstu(elektropārvades gaisvadu līniju)  impregnēšanai. 

3.3. Garantētais viena gada apjoms - konservanta daudzums 20 000 m3 priedes koksnes 

balstu (elektropārvades gaisvadu līniju) impregnēšanai. 

3.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu apjomu.  

3.5. 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 – 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas. 

4.3. Noslēdzamo līgumu veids – vispārīgā vienošanās. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

noslēgtā līguma ietvaros var veikt vairākkārtējus pasūtījumus.  

4.4. Preču piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas nav ilgāks par 30 dienām.  

4.5.  Informācijas aprite par veiktajiem pasūtījumiem, to apstiprināšanu un plānotajām 

piegādēm tiek veikta interneta vietnē – piegādātāju portālā „Oracle iSupplier”. 

Saimnieciski organizatorisku pasākumu dēļ PIRCĒJS ir tiesīgs grozīt pasūtījumu 

veikšanas kārtību.  

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 

piedāvājuma noraidīšanai.  
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5.3. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē 

http://www. sadalestikls. lv/lat/par_as__sadales_tikls_/iepirkumu_proceduras/sarunas/ 

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 http://www. 

sadalestikls. lv/lat/par_as__sadales_tikls_/iepirkumu_proceduras/sarunas/ (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. Konkrēto informācijas nosūtīšanas 

veidu izvēlas tās nosūtītājs.  

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 attiecīgā faksa vai 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.  

5.13. Iesniegtajiem dokumentiem vai to kopijām jābūt apliecinātām MK 2018.gada 04. 

septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

noteiktajā kārtībā.  

5.14. Lai apskatītu objektu un iepazītos ar piegādes vietu un esošo tehnoloģisko 

aprīkojumu, Pretendenti tiek aicināti ierasties uz vietas apskati – Brankas, Cenas pag., 

Ozolnieku nov., "Dienvidnieki". Apskates laiki tiek saskaņoti ar Sabiedrisko 

http://www.sadalestikls.lv/lat/par_as__sadales_tikls_/iepirkumu_proceduras/sarunas/
http://www.sadalestikls.lv/lat/par_as__sadales_tikls_/iepirkumu_proceduras/sarunas/
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pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu, nosūtit sev vēlamo ierašanās laiku uz 

nolikuma 2.punktā norādīto e-pastu. Uz vietas apskati drīkst ierasties ne vairāk kā 3 

(trīs) katra iepirkuma procedūras Pretendenta pārstāvji. Pretendentam, ne vēlāk kā trīs 

dienas pirms vietas apskates, jāinformē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par 

pārstāvja piedalīšanos atsūtot personas vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu uz 

nolikuma 2.punktā norādīto e-pastu, pretējā gadījumā Pretendenta pārstāvji netiks 

ielaisti objektā. 

6. Valoda 

6.1. Atklāta konkursa dokumenti sagatavoti latviešu valodā. Tehniskā specifikācija 

pievienota nolikumam gan latviešu, gan angļu valodā. 

6.2. Piedāvājumam, tajā skaitā arī visiem materiālu izcelsmes un atbilstības kvalitātes 

sertifikātiem, tehniskajai dokumentācijai un citām tehniskā piedāvājuma daļām, jābūt 

sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā. Pretendenta iesniegtais 

piedāvājums var būt arī citā valodā, bet tam jābūt pievienotam tulkojumam latviešu vai 

angļu valodā ar noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir 

prioritārs.  

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.  
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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 norādītajā secībā: 

11.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši pielikumā Nr. 1 

pievienotajai formai, uz kuras jābūt Pretendenta uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotā 

pārstāvja parakstam. Ja piedāvājuma vēstuli paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno 

dokuments, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt piedāvājumu; 

11.2. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 12. punktu; 

11.3. Cenu piedāvājums (pielikums Nr. 2) saskaņā ar Nolikuma 17. punktu; 

11.4. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 14. punktu; 

11.5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 16. punktu.  

11.6. Informācija par apakšuzņēmējiem - ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei 

piesaistīt apakšuzņēmēju(-us), Pretendentam jāiesniedz: 

11.6.1. Apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Pielikuma Nr. 2 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.  

11.6.2. Par apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti 

no kopējās līguma vērtības, jāiesniedz visi Nolikuma 13.1.2. - 13.1.6. punktā 

norādītie dokumenti.  

11.6.3. 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 šajā iepirkumā 

noteiktā līguma izpildi.  

12. Piedāvājuma nodrošinājums 

12.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 20 000,00 EUR apmērā: 

12.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 
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12.2.1. kā kredītiestādes beznosacījumu garantijas oriģināls uz Pretendenta vārda, ko 

izsniegusi kredītiestāde, kas darbojas Latvijas Republikā vai ārvalstīs, 

atbilstoši formai, kas norādīts Pielikumā Nr. 4. Kredītiestādes garantijai jābūt 

izdotai un reģistrētai saskaņā ar kredītiestādes reģistrācijas valsts likumiem; 

12.2.2. kā dublikāts no maksājuma rīkojuma ar attiecīgu kredītiestādes spiedogu, kas 

apliecina, ka maksājums ir ticis ieskaitīts Nolikuma 1. punktā norādītajā 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontā. Uz maksājuma uzdevuma jānorāda 

mērķis: Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam „Koksnes 

konservanta iegāde” (ID Nr. IPR – 65558).  

12.2.3. kā galvojumu apdrošināšanas polises kopija, kurā kā apdrošinātais ir norādīts 

Pasūtītājs un ko izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta 

apdrošināšanas sabiedrība, tai pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju 

un apdrošinātāja atbilstoši Pielikumā Nr. 4 noteiktajai formai izsniegtās 

garantijas vēstules oriģinālu. Papildus Pretendents iesniedz kredītiestādes 

maksājuma uzdevumu ar attiecīgās kredītiestādes oriģinālu zīmoga 

nospiedumu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas 

maksājumu apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā.  

12.3. Nolikuma 12.2.1. un 12.2.3. punktā noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma 

veidiem ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam pēc tā pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies 

Nolikuma 12.6. punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.  

12.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas beigu 

termiņa visu piedāvājuma derīguma termiņu.  

12.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts, iestājoties īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.5.1. pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

12.5.2. pēc dienas, kad par uzvarētāju atzītais Pretendents iesniedz līguma izpildes 

nodrošinājumu.  

12.6. Piedāvājuma nodrošinājums tiek ieturēts, ja:  

12.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

12.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, nav parakstījis līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā; 

12.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto līguma 

izpildes nodrošinājumu Nolikumā noteiktajā termiņā.  

12.7. Nolikuma 12.6.2. punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz Pretendentu ar 

nākamo labāko rezultātu (nākamās zemākās cenas iesniedzēju), ar kuru sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt līgumu.  

12.8. Ja kā piedāvājuma nodrošinājuma veids tiek iesniegta kredītiestādes garantija 

(saskaņā ar Nolikuma 12.2.1. punktu), kas nav parakstīts ar elektronisko 

parakstu, kredītiestādes garantijas oriģināls jāiesniedz Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam vai jānosūta pa pastu līdz Nolikuma 18.1. punktā 

minētajam termiņam. Iesniegšanas vai nosūtīšanas adrese: AS „Latvenergo”, 

Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā, (jāiesniedz pastā kontrolē, ieeja 

pa kāpnēm no Mednieku ielas, uz durvīm norāde Iepirkumu piedāvājumu, 

dokumentu, korespondences iesniegšana).  

12.9. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta 

kontā, kredītiestādes garantijas oriģināls vai galvojumu apdrošināšanas polises 

kopija tiek atdoti pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma.  
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13. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības 

13.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības 

iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

13.1.1. 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, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi, 

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 un 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; 

13.1.2. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 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; 

13.1.3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts; 

13.1.4. 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; 

13.1.5. 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 

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p30
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p30
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pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās 

personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 

13.1.6. 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; 

13.1.7. 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 pieteikuma 

vai 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 pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 

(divpadsmit) mēneši; 

13.1.8. 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; 

13.1.9. uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi 

13.1.1. - 13.1.8. punktā minētie nosacījumi; 

13.1.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi 13.1.2. -

13.1.8. punktā minētie nosacījumi; 

13.1.11. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 

13.1.1. - 13.1.8. minētie nosacījumi; 

13.1.12. 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; 

13.1.13. 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 

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
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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; 

13.1.14. 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 13.1.12 un 13.1.13. punktā minētie 

nosacījumi; 

13.1.15. 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 13.1.12 un 13.1.13. 

punktā minētie nosacījumi.  

13.1.16. 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; 

13.1.17. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek 

apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar AS “Sadales tīkls” 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. 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; 

13.2. 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.  

13.3. Papildus Pretendentam jāatbilst šādām atlases prasībām: 

13.3.1. Pretendentam ir pieredze koksnes konservanta piegādē. Pretendents pēdējo 6 

gadu laikā (no 2015. gada) ne mazāk kā 3 līgumu ietvaros ir piegādājis 

koksnes konservantu Eiropas Savienības valstīs. Kopējam minimālajam 

piegādātajam apjomam Eiropas Savienības valstīs pēdējo 6 gadu laikā jābūt 

ne mazākam kā Nolikuma 3.3.punktā norādītajam apjomam. Pretendentam ir 

jāiesniedz atsauksme/atsauksmes saskaņā ar Nolikuma 14.4.2. punktu.  

13.4. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, iesniedzot attiecīgu 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 13.2. punktā minētie izslēgšanas 
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gadījumi, un Pretendentam par šo personu jāiesniedz Nolikuma 14.4. punktā 

norādītie dokumenti.  

13.5. Ja Pretendents atbilst kādam no Nolikuma 13.1.1., 13.1.3. -13.1.7., 13.1.9. 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.  

14. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

Pretendentam, lai apstiprinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, jāiesniedz šādi 

dokumenti vai šo dokumentu kopijas: 

14.1. Ja Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas - noteiktā kārtībā apliecinātas reģistrācijas 

dokumentu kopijas, ko izdevušas Pretendenta reģistrācijas valsts kompetentas 

iestādes.  

14.2. 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: 

14.2.1. 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; 

14.2.2. Ja Pretendenta reģistrācijas valstī tādi dokumenti, kurus Pretendentam 

jāiesniedz saistībā ar Nolikuma 14.2. punktu, netiek izdoti, šādus 

dokumentus var aizstāt ar paša Pretendenta apliecinājumu.  

14.3. Apliecinājumus, ka: 

14.3.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu nav atzīts 

par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās 

darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā; 

14.3.2. Pretendents Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma punktā 13.1.7. 

minētajiem darba tiesību pārkāpumiem; 

14.3.3. Pretendents nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 

noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.  

14.4. Informācija, kas apliecina Nolikuma 13.3. punktā noteikto prasību izpildi: 

14.4.1. informācija, kas apliecina, ka Pretendents atbilst Nolikuma 13.3.1. punktā 

izvirzītajai pieredzes prasībai – jāaizpilda tabula „Pieredzes apraksts” 

saskaņā ar pielikumā Nr. 1 norādīto tabulas paraugu; 

14.4.2. atsauksme/atsauksmes no Preču saņēmējiem par piegādēm vismaz 3 līgumu 

ietvaros Eiropas Savienības valstīs pēdējo 6 gadu laikā. Atsauksmē jābūt 

norādītiem šādiem datiem: līguma Nr., piegādāto Preču nosaukums, tips, 

piegādes apjoms, piegādes periods (no – līdz).  

14.5. Ja Pretendents izmanto Nolikuma 13.4. punktu atbilstības pierādīšanai, jāiesniedz: 

http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
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14.5.1. Nolikuma 14.1. – 14.3. punktā norādītie dokumenti par personu, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās; 

14.5.2. personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums par to, ka šī 

persona piekrīt, ka Pretendents to izmanto kvalifikācijas apliecināšanai un 

Pretendents varēs izmantot šīs personas kompetences līguma saistību 

izpildes nodrošināšanai, ja tas būs nepieciešams.  

14.6. Ja iestājušies Nolikuma 13.5. punktā norādītie apstākļi, Pretendentam jāiesniedz 

apliecinājums, ka tiks iesniegti uzticamības nodrošināšanas pierādījumi, ja tas būs 

nepieciešams.  

14.7. Nolikuma 14.1. -14.4. punktos norādīto dokumentu vietā 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).  

14.8. Nolikuma 14.7. punktā norādīto iespēju ir tiesīga izmantot arī persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās.  

15. Prasības piedāvājuma tehniskajai atbilstībai 

Piedāvājumam jāatbilst šādām prasībām: 

15.1. Pretendents spēj nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskajām 

prasībām (Pielikums Nr.2) atbilstošu Preču piegādi, ņemot vērā prognozēto apjomu 

un nosacījumu, ka pasūtījumi tiks veikti pa daļām.  

15.2. Pretendents pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas 1.mēneša laikā nodrošinās 

piedāvāto iekārtu nomaiņu un ražotnes darbu uzsākšanu ar piedāvāto konservantu. 

15.3. Pretendenta piedāvātais garantijas laiks konservantam ir vismaz 24 (divdesmit četri) 

mēneši pēc to piegādes AS „Sadales tīkls”.  

15.4. Preču piegādes termiņš – ne vairāk kā 30 kalendārās dienas pēc pasūtījuma 

saskaņošanas. 

16. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātās Preces atbilst Nolikumā norādītajām 

tehniskām prasībām. Atbilstība jāpierāda ar šādiem dokumentiem:  

16.1. Piedāvātajam koksnes konservanta sertifikātam no tehnisko konsultāciju 

organizācijās CTBp+, kur uzrādīts nepieciešamais konservanta daudzums (kg/m3) 

25 gadu kalpošanas laikam.  

16.2. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vai Eiropas Savienības 

valstī izdota konservanta reģistrācijas, pagaidu reģistrācijas vai inventarizācijas 

apliecības kopija. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu, iesniedz ārpus Latvijas 

izdotu reģistrācijas vai inventarizācijas apliecības kopiju, tad piedāvājumam 

jāpievieno apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz 

pirmajai ppreču piegādei tiks iesniegts VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” izdota konservanta reģistrācijas, pagaidu reģistrācijas vai 

inventarizācijas apliecības kopija. 

16.3. Drošības datu lapa (Latviešu valodā) saskaņā ar EK Regulas Nr.2015/830 

(2015.gada 28.maijs) REACH prasībām. Ja konservantam nepieciešamas piedevas, 

visām piedevām nepieciešams iesniegt drošības datu lapas (Latviešu valodā) 

saskaņā ar EK Regulas Nr. 2015/830 REACH prasībām. 

http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/216076-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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16.4. Informāciju par ar konservantu apstrādātas koksnes atkritumu (veco EPL koka 

balstu) utilizācijas iespējām saskaņā ar ES vides tiesību aktu prasībām (Padomes 

Direktīva 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem). 

16.5. Piedāvātās tehnoloģijas atbilstība esošajam tehnoloģiskajam aprīkojumam. 

Piedāvātā konservanta ķīmiskas nesavietojamības gadījumā ar esošo konservantu 

(Celcure C4) jāiesniedz pārejas risinājums uz piedāvāto konservantu. 

16.6. Apliecinājums, ka Pretendents noslēdzot vispārīgo vienošanos 1.mēneša laikā 

nodrošinās piedāvāto iekārtu nomaiņu un ražotnes darbu uzsākšanu ar piedāvāto 

konservantu. 

16.7. Apliecinājums, ka Pretendents ir informēts un piekrīt, ka vispārīgās vienošanās 

noslēgšanas gadījumā vispārīgās vienošanās darbības laikā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt piegādāto Preču testus, ja piegādāto Preču 

vizuālie vai citi faktiskie parametri rada šaubas par to atbilstību piedāvātajiem 

tehniskajiem parametriem. Pārbaudes testi tiks veikti Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja izvēlētā akreditētā laboratorijā un testu veikšanas izmaksas jāsedz Preču 

piegādātājam. 

16.8 Aizpildīta tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2) 

17. Piedāvājuma cenas un apmaksas noteikumi 

17.1. Pretendentiem cenas jāuzrāda euro (EUR).  

17.2. Pretendentam piedāvājuma cenu tabulā (Pielikums Nr.2) ir jāuzrāda cenas bez PVN, 

iekļaujot visas izmaksas.  

17.3. Visiem izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, kas jāmaksā par 

piedāvātajām Precēm, ir jābūt iekļautiem cenā, un par to nomaksāšanu ir atbildīgs 

Pretendents.  

17.4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

• izmaksas darba šķīduma sagatavošanas iekārtai (automatizēta ar garantētu 

precizitāti). Piegādātājs nodrošina tās nepārtrauktu darbību vispārīgās vienošanās 

termiņā; 

• izmaksas darba šķīduma koncentrācijas operatīvas noteikšanas aprīkojumam un 

metodikai; 

• izmaksas darba šķīduma un piesūcinātās koksnes periodiskiem laboratoriskiem 

izmeklējumiem piegādātāja laboratorijās (vismaz reizi 2 mēnešos); 

• visu nepieciešamo piedevu (pretpelēšanas, pretputošanās u.c.), kas nepieciešamas 

pielietojot piedāvāto konservantu, izmaksas; 

• personāla apmācības izmaksas. 

17.5. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visu līguma termiņu.  

17.6. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes, ko 

apstiprina attiecīgi parakstīta Preču pavadzīme-rēķins.  

18. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

18.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā 

norādītajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam (pēc Latvijas laika).  

18.2. 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.  
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C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA  

19. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  

19.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

19.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-

konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

19.1.2. 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).  

19.2.  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

19.2.1. piedāvājuma vēstule, tehniskais un finansiālais piedāvājums jāaizpilda tikai 

elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai 

vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

19.2.2. 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; 

19.2.3. 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.  

20. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 

20.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums iesniegts 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.  

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

20.3. Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst Nolikuma 12.punkta prasībām. 

20.4. Pretendentu kvalifikācijas (atlases prasību) atbilstība Nolikuma 13.punkta prasībām 

tiks vērtēta, pamatojoties uz dokumentiem saskaņā ar Nolikuma  14.punkta 

prasībām.  

20.5. Pretendentu tehniskā atbilstība Nolikuma 15.punkta prasībām tiks vērtēta, 

pamatojoties uz dokumentiem, saskaņā ar Nolikuma  16.punkta prasībām.  

20.6. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, 

iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem noteiktā termiņā iesniegt 

skaidrojumus un precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem.  

20.7. 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.  

20.8. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumenta 

kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.  

20.9. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

http://www.eis.gov.lv/
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20.9.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 

20.9.2. Nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 

prasībām; 

20.9.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 14.punktā prasīto informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai vai sniegtā informācija nav atbilstoša, vai nav 

patiesa; 

20.9.4. Nolikuma 13. punktā norādītajos obligātās izslēgšanas gadījumos; 

20.9.5. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 16. punktā prasīto informāciju tā 

tehniskās atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav 

atbilstoša visām norādītajām prasībām; 

20.9.6. Tehniskajās specifikācijās nav sniegtas visas ziņas un aizpildītas visas 

norādītās ailes, vai norādītā un piedāvātā vērtība neatbilst Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja norādītajai vērtībai, tādejādi piedāvātas Preces pēc 

būtības nav izmantojamas AS „Sadales tīkls” vajadzībām. 

20.10. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko 

atbilstību ir priekšnoteikums Pretendentu finansiālā piedāvājuma izvērtēšanai. 

Negatīva atzinuma gadījumā Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

21. Piedāvājumu izvērtēšana  

21.1.Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks 

veikta tikai tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem Nolikuma 20. punktā 

noteiktajā kārtībā.  

21.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku 

kļūdu. Kļūdas tiks labotas atbilstoši aritmētikas likumiem.  

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

21.4.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: 

21.4.1. Preču ražošanas procesa vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 

21.4.2. Īpašiem Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir 

pieejami Pretendentam; 

21.4.3. Piedāvāto Preču īpašībām un oriģinalitāti; 

21.4.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos 

un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 

21.4.5. saistībām pret apakšuzņēmējiem; 

21.4.6. pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.  

21.5.  Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais 

piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiek noraidīts.  

22. Piedāvājumu izvēles kritērijs  

22.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ņemot 

vērā cenu. Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts atbilstošs piedāvājums ar viszemāko 

cenu.  

22.2. Pasūtītājs 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 
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sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, 

kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.  

23. Lēmuma pieņemšana 

23.1. 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.  

23.2. 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.  

24. Paziņojums par Piedāvājuma izvēli 

24.1. 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.  

24.2. 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.  

25. Līguma parakstīšana 

25.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras 

rezultātā ir piešķirtas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, slēgs Vispārīgo 

vienošanos atbilstoši Vispārīgās vienošanās projektam (Nolikuma pielikums Nr. 5). 

Atkāpšanās no Vispārīgās vienošanās projekta (Nolikuma pielikums Nr. 5) 

(Vispārīgajā vienošanās 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.  

25.2. Pretendentam, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz tā saistību izpildes nodrošinājums. 

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa tiek noteikta 100 000,00 EUR 

apmērā.  

25.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt līgumu arī ar nākamās zemākās 

cenas Piedāvājumu iesniedzējiem ar nosacījumu, ka tas nolikumā norādīto 

pasūtījumu iegūst, ja viszemākās cenas Piedāvājuma iesniedzējs nespēj pildīt 

līguma saistības. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa tiek noteikta 100 

000,00 EUR apmērā un tā ir jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmā 

pasūtījuma saņemšanas. Nākamās zemākās cenas Piedāvājumu iesniedzējam 

1.mēneša laikā jānodrošina piedāvāto iekārtu nomaiņu un ražotnes darbu uzsākšanu 

ar piedāvāto konservantu. 
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26. Fizisko personu datu apstrāde 

26.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir 

AS „Sadales tīkls”, reģ. Nr. 40003857687, turpmāk - Pārzinis.  

26.2. 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 leģitīmās intereses.  

26.3. Piedalīšanās tikšanās/sapulcē: 

26.3.1. 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.  

26.3.2. 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.   

26.3.3. 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.  

26.4. Piedāvājumu vērtēšana: 

26.4.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes 

mērķis – izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu.  

26.4.2. 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.  

26.4.3. 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.  

26.5. Iepirkuma līguma izpilde: 

26.5.1. 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.  

26.5.2. 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.  



18 

 

D. PIELIKUMI 

D. ANNEXES 

Pielikums Nr.1: Piedāvājuma vēstule  

 

Akciju sabiedrībai  

„Sadales tīkls”  

Šmerļa ielā 1,  

Rīga, LV -1160, Latvija 

20__. gada „__”. ________ 

 

Piedāvājuma vēstule atklātam konkursam  

„Koksnes konservanta iegāde”  
 (ID Nr. IPR-65558) 

 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Koksnes konservanta iegāde” dokumentiem un tā grozījumiem, 

papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un 

būdami attiecīgi pilnvaroti pretendenta ___________________________________ vārdā, piedāvājam 

veikt koksnes konserbanta piegādi pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikumiem, kā to paredz 

līguma noteikumi un atklāta konkursa prasības, par cenām, kas norādītas mūsu piedāvājumā. 

 

Apliecinām ka: 

- 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.  

- Piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu 

datuma, un tas mums būs saistošs, un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī, līdz noteiktā perioda 

beigām.  

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  

- Esam iepazinušies ar visiem Nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami tajā minētie 

nosacījumi un prasības, akceptējam tos un esam gatavi slēgt (parakstīt) līgumu, ievērojot 

Nolikuma noteikumus.  

- 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 Konkursā noteiktā līguma izpildi.  

- Piedāvājuma cenās un cenās līguma izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās izmaksas, 

kas saistītas ar pakalpojumu izpildi.  

- mēs akceptējam faktu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav obligāti pieņemt lētāko 

piedāvājumu vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem.  

- piekrītam,  ka visi tehniski atbilstošie materiāli tiks iekļauti AS “Sadales tīkls” materiālu 

atbilstības novērtēšanas sistēmā; 
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- Preces pasūtītajā daudzumā tiks piegādātas norādītajā piegādes vietā.  

- 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.  

 

 

Pretendenta kontakti: 

 

e-pasts: ____________________________________________________________ 

 

fakss: _______________________________________________________________  

 

tālrunis: ______________________________________________________________ 

 

adrese: ____________________________________________________________ 

 

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis):  

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: ______________ 

 

Tabulas „Pieredzes apraksts” paraugs 

Pieredze atbilstoši Nolikuma 13.3.1. punkta prasībām, norādot prasībām atbilstošos līgumus.  

Piegādātājs*: ___________________________ 

Nr.   Konservanta 

saņēmējs 

(uzņēmums) 

Piegādes 

valsts 

Piegādes 

gads 

Piegādātā 

konservanta 

veids, 

apraksts 

(līdzīga vai 

līdzvērtīga 

pielietojuma)  

Apjoms Kontaktpersona 

atsauksmēm (personas 

vārds, uzvārds, amats, 

e-pats, tālr. ) 

       

*Ja Pretendents kvalifikācijas apliecināšanai balstās arī uz citu personu/personām, augstāk norādītās 

tabulas lūdzam aizpildīt par Pretendentu un katru personu atsevišķi.  

 

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 
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Pielikums Nr.2: Tehniskās prasības 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0514.001 v1 

Stabu koksnes konservants/ Wood pole preservative  

 

Nr./ 

No 
Apraksts/ Description 

Minimālā tehniskā 

prasība/ Minimum 

technical 

requirement 

Piedāvātās preces 

konkrētais 

tehniskais apraksts/ 

Specific technical 

description of the 

offered product 

Avots/ 

Source1 

Piezīmes/ 

Remarks 

 Vispārīgā informācija/General information     

1. 
Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and 

location) 

Norādīt informāciju/ 

Specify 
   

2. 0514.001 Stabu koksnes konservants/ Wood pole preservative 2 
Tipa apzīmējums/ 

Type reference 3 
   

 Standards/Standard     

3. 

LVS EN 599-1+A1:2014 Koksnes un tās izstrādājumu 

ilgizturība. Koksnes konservantu iedarbības noteikšanas 

bioloģiskie testi. Specifikācija saskaņā ar lietojumklasi 

LVS EN 599-1+A1:2014 Durability of wood and wood-based 

products. Efficacy of preventive wood preservatives as 

determined by biological tests. Specification according to use 

class 

Atbilst/ Confirm    

 
1 Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the 

instruction) 
2 “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” 
3 Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) 
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Nr./ 

No 
Apraksts/ Description 

Minimālā tehniskā 

prasība/ Minimum 

technical 

requirement 

Piedāvātās preces 

konkrētais 

tehniskais apraksts/ 

Specific technical 

description of the 

offered product 

Avots/ 

Source1 

Piezīmes/ 

Remarks 

4. 

LVS EN 335:2013 Koksnes un tās izstrādājumu ilgizturība. 

Lietojumklases: Definīcijas, to piemērošana masīvkoksnei un 

koksnes izstrādājumiem. Klase UC4/ LVS EN 335:2013 

Durability of wood and wood-based products - Use classes: 

definitions, application to solid wood and wood-based 

products. 

class UC4 

Atbilst/ Confirm    

5. 

LVS EN 351-1:2007 Koksnes un koksnes izstrādājumu 

ilgizturība. Antiseptizētā masīvkoksne. 1. daļa: Antiseptizējošo 

vielu iespiešanās un saglabāšanās klasifikācija. NP5 iespiešanās 

klase/ LVS EN 351-1:2007 Durability of wood and wood-based 

products - Preservative-treated solid wood Part 1: Classification 

of preservative penetration and retention; NP5 penetration class 

Atbilst/ Confirm    

6. 

Apstrādes tehniskās prasības atbilstoši CTBp+, ne zemāk kā 

klase - 4(SP)/ Treatment technical requirements relate to 

CTBp+ class -not less than - 4(SP)   

Atbilst/ Confirm    

 Dokumentācija/Documentation     

7. 

Pirms Piegādes - piegādātājs iesniedz lietošanas instrukciju  LV 

valodā/ The Applicant provides technical documentation (user 

manual) in Latvian 

Atbilst/ Confirm    

 Tehniskais apraksts/ Technical description     

8. 

Konservants paredzēts priedes (Pinus Silvestrus) novirpotam 

apaļkokam (bez kambija slāņa)/ Preservative for pine (Pinus 

Silvestrus) turned round timber (without a cambium layer) 

Atbilst/ Compliant    
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Nr./ 

No 
Apraksts/ Description 

Minimālā tehniskā 

prasība/ Minimum 

technical 

requirement 

Piedāvātās preces 

konkrētais 

tehniskais apraksts/ 

Specific technical 

description of the 

offered product 

Avots/ 

Source1 

Piezīmes/ 

Remarks 

9. 

Imprignē piesūcinot pilnu aplievu (~ 60% no kopējā balsta 

koksnes tilpuma). Esošā tehnoloģija - pielikums Nr.1/ 

Impregnation by suction of the full sapwood (approx. 60% of 

the total pole timber volume) Existing technology - Annex 

No.1 

Atbilst/ Compliant    

10. 

Koksnes apstrādes tehnoloģija - Vakuuma-spiediena-vakuuma 

metodi (pilno šūnu, Bethell process) / Timber processing 

technology - Vacuum - pressure- vacuum  method (full cell, 

Bethell process); Pielikums Nr.1/ annex No.1 

Atbilst/ Compliant    

11. 
Gatavās produkcijas garantētais kalpošanas laiks, gadi/ 

Expected pole service life time, years 
≥25     

12. 

Papildus nosacījumi kalpošanas laika nodrošināšanai virs 25 

gadi atbilstoši class -CTBp+, class - 4(SP)/ Additional 

conditions for a lifetime of over 25 years according to class - 

CTBp +, class - 4(SP) 

Norādīt/Specify    

13. 

Izmaiņas mūsu balstu apstrādes procesā (pielikums Nr.1) - ja ir 

jāveic izmaiņas mūsu darba tehnoloģiskajā procesā, tiks 

novērtēts iespējamais sadārdzinājums, tā līmenis uz 

galaprodukta izmaksām/ Modifications of our pole treatment 

process (Annex No. 1) - if our work technological process 

needs to be modified, the eventual price increase, its impact to 

the costs of the end product will be eliminated 

Norādīt/Specify    

14. 

 Produkta koncentrācija koksnes aplievā, atbilstoši CTB-P+, 

4(SP) impregnēšanas klasei. (Kg/m3)/ Product concentration in 

the timber sapwood, in compliance with CTB-P+, 4(SP) 

impregnation class (Kg/ m3) 

Norādīt/Specify    
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Nr./ 

No 
Apraksts/ Description 

Minimālā tehniskā 

prasība/ Minimum 

technical 

requirement 

Piedāvātās preces 

konkrētais 

tehniskais apraksts/ 

Specific technical 

description of the 

offered product 

Avots/ 

Source1 

Piezīmes/ 

Remarks 

15. 

Koksnes konservantam jābūt apstiprināšanas procesā atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.528/2012 par 

biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 17. un 19.pantam/ 

The wood preservative must be submitted for approval 

according to article 17 and 19 of the EU Regulation 528/2012 

concerning the making available on the market and use of  

biocidal products 

Atbilst / Compliant    

 Piegādes nosacījumi/ Delivery conditions     

16. 

Koncentrāta un piedevu piegādes veids - tvertne ar piespiedu 

pārsūknēšanas funkcionalitāti; Vienas koncentrāta kravas 

apjoms 19 - 20 m3/ Type of delivery of the concentrate and 

additives - a tank with the forced pumping functionality; 

Volume of one concentrate cargo 19 – 20 m3 

Atbilst / Compliant    

17. 

Ja nepieciešama pret - pelēšanas piedeva, tās piegāde akceptēta 

IBC konteineros ar ietilpību ≤ 1 m3/ If anti-mould additive is 

needed, delivery in IBC containers with the volume ≤ 1 m3 is 

accepted 

Atbilst / Compliant    

18. 

Ja nepieciešama pretputošanas piedevas un citas rekomendētās 

piedevas - to piegāde ķīmiski izturīgos traukos ar ietilpību līdz 

20l/ If anti-foam additives and other recommended additives 

are needed, their delivery in chemically resistance vessels with 

the volume ut to 20l 

Atbilst / Compliant    
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Nr./ 

No 
Apraksts/ Description 

Minimālā tehniskā 

prasība/ Minimum 

technical 

requirement 

Piedāvātās preces 

konkrētais 

tehniskais apraksts/ 

Specific technical 

description of the 

offered product 

Avots/ 

Source1 

Piezīmes/ 

Remarks 

19. 

Koncentrāta un piedevu piegādes termiņš - ne ilgāk kā viens 

mēnesis no pasūtījuma saskaņošanas brīža, saskaņā ar iepriekš 

sniegto materiāla pasūtījuma prognozi; Ārpus kārtas pasūtījuma 

produktu piegāde tiks akceptēta IBC konteineros daudzumā 

līdz 3 gab. vienas nedēļas laikā no pasūtījuma brīža/ Delivery 

term of the concentrate and additives – latest one month as 

from the moment of approval of the order in compliance with 

the prior forecast of ordering of materials; Delivery of products 

of extra orders will be accepted in IBC containers the amount 

being up to 3 pcs within one week as from the order 

Jā/Yes    

 

Papildus nosacījumi, kas iekļauti cenā, pie konservanta piegādes/ Additional conditions included in the price at the delivery of the 

preservative 

Nr./ 

No 
Apraksts/Description 

Piezīmes/ 

Remarks 

1. 

Darba šķīduma sagatavošanas iekārta (automatizēta, ar garantētu precizitāti), piegādātājs nodrošina tās nepārtrauktu darbību 

vispārīgās vienošanās termiņā, pakalpojuma izmaksas iekļaujot konservanta cenā/  The device for preparation of the work 

solution (automated with guaranteed accuracy), the supplier provides it continuous operation within the term of the general 

agreement by including the service costs in the price of the preservative 

 

2. 

Darba šķīduma sagatavošanai izmantot iekārtu, kas nodrošina nepieciešamo komponentu attiecību sajaukšanas procesā ar 

iespēju to koriģēt/ The device that ensures the necessary proportion of components in the mixing process with a possibility 

to adjust it 

 

3. 
Darba šķīduma koncentrācijas operatīvas noteikšanas aprīkojums un metodika/ Equipment and methodology for fast 

identification of the concentration of the work solution 
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Nr./ 

No 
Apraksts/Description 

Piezīmes/ 

Remarks 

4. 

Jābūt, konservanta piegādātāja, nodrošinātam koksnes apstrādes kvalitātes kontroles procesam. 

Darba šķīduma un piesūcinātās koksnes periodiskie laboratoriskie izmeklējumi piegādātāja laboratorijās/ There shall be 

control process of the quality of timber treatment provided by the supplier of the preservative. Periodic laboratory tests of 

the work solution and soaked timber at the supplier’s laboratories 

 

5. 

Izmaksās iekļautas visas rekomendētās piedevas (pret - putošanas, pret - pelēšanas, u.c.) un papildus aizsardzības līdzekļi, 

kas ieteicami pielietojot piedāvāto konservantu/ The costs include all the recommended additives (anti-foaming, anti-

mould, etc.) and additional means of protection which are recommended in applying the offered preservative 

 

6. Personāla apmācība/ Personnel training  

 

Pielikums Nr. 2a: Koksnes apstrādes tehnoloģiskais process/ Annex No. 2a: Technological process of timber treatment 

Piesūcina un notecina koka 

stabus/ Wood poles are soaked 

and drained 

Koka stabu  piesūcināšana notiek autoklāvā ar vakuuma – spiediena – vakuuma metodi, kurā tiek izmantots 

koksnes ķīmiskais aizsardzības līdzeklis, turpmāk "KĶAL", ar darba šķīdumu. Koka stabu piesūcināšanas 

kvalitāti atzīmē autoklāva operatora žurnālā/ Soaking of wood poles takes place in an autoclave by applying the 

vacuum – pressure – vacuum method where wood chemical protection substance, hereafter KĶAL, is used, with 

the work solution. The quality of soaking of wooden poles is recorded in the autoclave operator’s log-book 

Koka stabu  piesūcināšanā noteiktas šādas prasības/ The following requirements are set for soaking wooden poles: 

1) koka stabu  mitrums pirms piesūcināšanas ir W=253%/ the humidity of wooden poles prior to soaking equals 

W=253%; 

2) pirmreizējā vakuuma (retinājums nav mazāks kā –0,8bar) izturēšanas laiks 40...60min/ the balancing time of 

the primary vacuum (rarefaction is minimum -0.8 bar) is 40 ... 60 min; 

3) darba šķīduma absolūto spiedienu ≥12bar iztur līdz aprēķinātā darba šķīduma daudzuma iespiešanai/ the 

absolute pressure of the work solution ≥12bar is maintained until injection of the estimated amount of the work 

solution; 

4) otrreizējā vakuuma (retinājums nav mazāks kā –0,8bar) izturēšanas laiks 20...40min/ the balancing time of the 

second vacuum (rarefaction is minimum -0.8 bar) is 20 ... 40 min 

Darba šķīduma sagatavošanai noteiktas šādas prasības/ The following requirements are set for preparation of the 

work solution: 

1) notiek automatizētā procesā, kuru vada vadības dators. Darba šķīduma sastāvdaļu daudzumu nosaka pēc 

KĶAL piegādātāja noteiktās tabulas un ievada procesa vadības datorā/ an automated process controlled by a 
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control computer. The amount of components of the work liquid is defined based on the table of the supplier of 

KĶAL and entered in the process control computer; 

2) piesūcināšanas darba šķīduma temperatūra nedrīkst pārsniegt +200C/ the temperature of the soaking work 

solution may not exceed +200C; 

3) sagatavotā darba šķīduma koncentrāciju nosaka ar "titrēšanas" metodi/ the concentration of the prepared work 

solution is identified by applying volumetric titration 

* Staba aplievā iespiestā KĶAL daudzums ir atbilstošs konservanta izgatavotāja rekomendācijām/ The amount of 

KĶAL injected in the pole sapwood complies with the recommendations of the preservative manufacturer 

Koka stabu piesūcināšanas dziļums - pilna aplieva/ The depth of soaking of wooden poles – full sapwood 

Piesūcināšanas procesa parametrus atzīmē dokumentā - „Autoklāva operatora žurnāls”/ The parameters of the 

soaking process shall be recorded in the document „Logbook of the autoclave operator” 

Novērtē piesūcināšanas 

kvalitāti/ The soaking quality is 

evaluated 

• Iespiestā KĶAL daudzums atbilstoši mērījumiem, kas veikti darba procesā/ The amount of injected 

KĶAL in compliance with measurements performed during the work process; 

• Kontroles, izlases kārtībā veikti urbumi paraugu paņemšanai, lai fiksētu KĶAL piesūcinājumu aplievā 

100%/ Checks, random bores for sampling in order to identify the injection of KĶAL in the sapwood 

100%; 

• Darba šķīduma koncentrācijas kontrole, atbilstība noteiktajiem parametriem (izlases kārtībā, ne mazāk kā 

1/5 no izpildāmajiem apstrādes cikliem)/ Control of the concentration of the work solution, compliance 

with the set parameters (random selection, minimum 1/5 of the performed treatment cycles 
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Pielikums Nr.3: Finansiālais piedāvājums 

 

Finansiālais piedāvājums 

 Apraksts Mērv. Daudzums 

Cena EUR (Iecavas iela 5, 

Brankas, Cenu pagasts,  

Latvija,) par tonnu bez 

PVN 

Konservants 72 000 m3 koksnes impregnēšanai 

 
Konservants 

(norādīt) 
t   

Summa kopā EUR bez PVN, 72 000 m3 koksnes impregnēšanai:  

I Sadaļa  darba šķīduma sagatavošanas iekārta 
iekļauts vienības cenā 

 Lietotāja instrukcijas eks. 2 

II Sadaļa  
darba šķīduma koncentrācijas operatīvas 

noteikšanas aprīkojums iekļauts vienības cenā 

 Lietotāja instrukcijas eks. 2 

III Sadaļa  
darba šķīduma un piesūcinātās koksnes periodiskie 

laboratoriskie izmeklējumi piegādātāja laboratorijās 

(___________) 
iekļauts vienības cenā 

IV Sadaļa  
visas piedevas (pretpelēšanas, pretputošanās u.c., kas 

nepieciešamas pielietojot piedāvāto konservantu iekļauts vienības cenā 

 Visas piedevas* kg  

V Sadaļa  Personāla apmācības cilv.d. 3 iekļauts vienības cenā 

* ja nepieciešams (jānorāda daudzums, kas nepieciešams 72 000 m3 koksnes impregnēšanai) 

 

 

Konservanta piegāde _____ dienu laikā no pasūtījuma saskaņošanas dienas. 

 

Pretendenta paraksts  _________________ 
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Pielikums Nr.4.: Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

 
______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”, 

      Šmerļa ielā 1,  

      Rīgā, LV – 1160, Latvija, 

      Reģ. Nr. 40003857687 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____ 

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka mūsu klients – _______________ 

(vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – 

Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): 

_______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā „_______________” (iepirkuma 

identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras 

dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), 

gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja 

parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz 

šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem 

nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

 

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;  

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 

paredzēto līguma nodrošinājumu;  

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.  

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai 

jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja 

Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese).  

 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.  

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 

Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 

strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.  

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Piedāvājuma nodrošinājums 

(Pielikums apdrošināšanas polisei Nr. _____) 

 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai „Sadales tīkls”, 

      Šmerļa ielā 1,  Rīgā, LV – 1160, Latvijā, 

      Reģ. Nr. 40003857687 

 

 

Pasūtījums: „__________________” (iepirkumu procedūras nosaukums)  

________________ (Pretendenta nosaukums)____________, reģistrēta [valsts 

nosaukums] Uzņēmumu Reģistrā ar Nr. ________________, adrese ________ (turpmāk 

tekstā saukts – Pretendents) ___. _________ ir iesniegusi savu piedāvājumu augstākminētā 

Pasūtījuma izpildei.  

Ar šo mēs, _____ (Apdrošinātāja nosaukums)__________, reģistrēta [valsts nosaukums] 

Uzņēmumu reģistrā ar Nr. _________, adrese: _________________(turpmāk tekstā saukts 

- Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret Akciju sabiedrībai 

„Sadales tīkls” (turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs) par summu __________ EUR 

(_________________), no kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā.  

Šīs saistības nosacījumi ir sekojoši: 

 

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents: 

1.  Atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma derīguma termiņa 

laikā; 

2. Ir atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju un noteiktajā laika periodā: 

2.1. neparaksta līgumu (vispārīgo vienošanos) vai 

2.2. neiesniedz prasīto līguma (vispārīgās vienošanās) izpildes nodrošinājumu.  

Mēs apņemamies kā pats parādnieks samaksāt minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja 

pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 

norāda, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augstākminēto nosacījumu 

spēkā stāšanos.  

 

Šis galvojums ir spēkā no 20__. gada ___. ______ līdz 20__. gada __. _____. Prasības 

sakarā ar šo galvojumu netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas 

sabiedrībai līdz 20__. gada ___. ___________, ieskaitot.  

 

Pretrunu gadījumā starp apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas polises noteikumiem un 

šo pielikumu, šis pielikums ir noteicošais.  

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti un Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs.  

 



30 

 

Pielikums Nr.5: Līguma (Vispārīgās Vienošanās) projekts 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

(par ___________________ pirkumu un piegādi) 

 

[Vienošanās noslēgšanas vieta]                                                     201__.gada __. __________ 

 

AS „Sadales tīkls” (turpmāk tekstā – „PIRCĒJS”), tās ____________ un ______________ 

personās, kuri rīkojas saskaņā ar ______________, no vienas puses, un 

______________, (turpmāk tekstā – „PĀRDEVĒJS”), tās _______ personās, kuri rīkojas 

saskaņā ar __________________, no otras puses, (turpmāk tekstā saukti kopā – „Līdzēji” un 

katrs atsevišķi, - „Līdzējs”), noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā – „Vienošanās”) par 

sekojošo: 

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā PIRCĒJAM ______ (turpmāk tekstā - „Preces”), 

Līdzējiem katru Preču piegādes gadījumu noformējot kā atsevišķu pasūtījumu-specifikāciju 

(turpmāk tekstā – „Pasūtījums”), bet PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par atbilstoši šīs 

Vienošanās noteikumiem piegādātajām Precēm.  

1.2.* PĀRDEVĒJAM ir pienākums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Vienošanās 

abpusējas parakstīšanas dienas nodrošināt piedāvāto iekārtu nomaiņu un ražotnes darbu 

uzsākšanu ar Precēm. 

 

2. PREČU CENAS 

2.1. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAM Preces, pamatojoties uz Pielikumā Nr. 1 noteiktajām 

Preču cenām. 

2.2. Preču cenas ietver Preču piegādes izdevumus līdz Pasūtījumā norādītajām piegādes 

vietām (t.sk. transporta izdevumus), Preču uzstādīšanas izdevumus, iepakojuma izmaksas, 

darba šķīduma sagatavošanas iekārtas un darba šķīduma koncentrācijas operatīvas noteikšanas 

aprīkojuma izmaksas, laboratoriskos izmeklējumus piegādātāja laboratorijās 1 reizi 2 

mēnešos, visas piedevas (pretpelēšanas, pretputošanās u.c.), kas nepieciešamas pielietojot 

piedāvāto konservantu, personāla apmācības, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī 

citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

 

3. MAKSĀJUMI 

3.1. Apmaksa par atsevišķiem Pasūtījumiem un/vai tā izpildes posmiem (Preču piegādēm) 

tiek veikta atbilstoši Pielikumā Nr. 1 noteiktajām cenām saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto 

Preču pavadzīmi. Apmaksa tiek veikta uz kredītiestādes kontu, kuru PĀRDEVĒJS norādījis 

Preču pavadzīmē, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Vienošanās noteiktajā kārtībā 

abpusējas Preču pavadzīmes parakstīšanas. 

3.2. Par samaksas brīdi uzskatāms PIRCĒJA maksājuma uzdevuma datums. 

 

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Vienošanās 4.8.punktā noteiktā PIRCĒJA pilnvarotā persona aizpilda Pasūtījuma formu 

un nosūta to PĀRDEVĒJAM elektroniskā formātā, izmantojot interneta vietni – piegādātāju 
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portālu “Oracle iSupplier” (turpmāk tekstā – “Piegādātāju portāls”). PIRCĒJS piešķir 

Vienošanās 4.8.punktā PĀRDEVĒJA pilnvarotajai personai pieejas tiesības Piegādātāju 

portālā, kā arī nosūta elektroniski uz Vienošanās 4.8.punktā norādīto e-pastu Piegādātāju 

portāla lietošanas instrukciju. Lai PĀRDEVĒJS izmantotu Piegādātāju portālu, ir 

nepieciešams interneta savienojums un interneta pārlūkprogramma (Internet Explorer 11, 

FireFox 38.x, 45.x, Safari 6, 7, 8). Elektroniski sagatavots Pasūtījums ir derīgs bez fiziska 

paraksta. Pasūtījums tiks uzskatīts par saņemtu Pasūtījuma nosūtīšanas dienā.  

4.2. Pasūtījumā ir jānorāda sekojoša informācija: šīs Vienošanās numurs, Pasūtījuma numurs, 

Preču nosaukums, Preču mērvienība, daudzums, cena par vienu vienību, kopējā Pasūtījuma 

summa, piegādes termiņi, piegādes vieta un cita informācija, kas ir norādīta un nepieciešama 

Pasūtījuma apstrādei un izpildei Piegādātāju portālā. 

4.3. Izpildot Pasūtījumu, PĀRDEVĒJS veic Preču piegādi Pielikumā Nr.1 norādītajos 

termiņos atbilstoši Piegādātāju portālā veiktajam pasūtījumam.  

4.4. Pasūtījums tiks uzskatīts par saskaņotu, kad PĀRDEVĒJS ir elektroniski no savas puses 

to apstiprinājis PIRCĒJA Piegādātāju portālā. 

4.5. PĀRDEVĒJS Pasūtījuma pieņemšanu izpildei apstiprina atbilstoši Vienošanās 

4.4.punktam 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas, pēc tā saņemšanas 

dienas. 

4.6. Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus noformētos Pasūtījumus visā 

šīs Vienošanās spēkā esamības termiņā. 

4.7. Ja PĀRDEVĒJS Vienošanās 4.4. un 4.5.punktos noteiktajā kārtībā un termiņā neatsūta 

Piegādātāju portālā PIRCĒJAM Pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu vai neinformē par 

izmaiņu nepieciešamību tajā, Pasūtījums tiks uzskatīts par abpusēji saskaņotu. Par pirmo 

Preču piegādes termiņa dienu tiks uzskatīta 4. (ceturtā) darba diena pēc Pasūtījuma 

nosūtīšanas PĀRDEVĒJAM. 

4.8. No PIRCĒJA puses piekļuves tiesības Piegādātāju portālam tiek piešķirtas, kā arī veikt 

pasūtījumus (tajās skaitā  veikt un apstiprināt pasūtījuma grozījumus), tiek pilnvarots 

__________________; 

No PĀRDEVĒJA puses piekļuves tiesības Piegādātāju portālam tiek piešķirtas, kā arī 

pieņemt un saskaņot pasūtījumus (tajā skaitā paziņot par PREČU piegādi) Piegādātāju 

portālā tiek pilnvarots __________________. 

4.9. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji mainīt Vienošanās 4.8. punktā noteikto PIRCĒJA  

pilnvaroto personu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzot PĀRDEVĒJAM vienpusēju 

rakstisku paziņojumu. PIRCĒJA vārdā paziņojumu ir tiesīgs parakstīt un iesniegt 

__________. 

4.10. Saimnieciski organizatorisku pasākumu dēļ PIRCĒJS ir tiesīgs grozīt pasūtījumu 

veikšanas kārtību Vienošanās 14.3.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

5. PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. PĀRDEVĒJS 1 (vienas) darba dienas laikā pirms Preču piegādes, paziņo PIRCĒJAM 

elektroniski, izmantojot Piegādātāju portālu, ka Preces tiks piegādātas Pasūtījumā norādītajās 

vietās un PIRCĒJS tās var saņemt. PIRCĒJS nodrošina Preču saņemšanu PIRCĒJA darba 

laikā, ja PĀRDEVĒJS šajā punktā noteiktajā kārtībā paziņojis PIRCĒJAM par Preču piegādi. 

5.2. PIRCĒJS, pieņemot Preces, izlases veidā ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. 

Ja kāda no Precēm neatbilst šīs Vienošanās un/vai Pasūtījuma noteikumiem vai Preces nav 

piegādātas Pasūtījumā noteiktajā apjomā, PIRCĒJA pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu, 
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ko paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji. Turklāt šajā gadījumā PIRCĒJS ir tiesīgs nepieņemt 

un neapmaksāt Preces. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no 

nākamās dienas pēc defektu akta sastādīšanas dienas, novērš šajā aktā konstatētos trūkumus 

uz sava rēķina un maksā PIRCĒJAM līgumsodu saskaņā ar Vienošanās 8.1.punktu par Preču 

piegādes nokavējumu. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJA pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt 

defektu aktu, to paraksta PIRCĒJS vienpusēji, un tas ir saistošs PĀRDEVĒJAM. Ja 

PĀRDEVĒJS atkārtoti piegādā tādas Preces, par kurām tiek sastādīts defektu akts (t.i., gan ar 

jaunu Pasūtījumu piegādātas Preces, gan pēc defektu akta atkārtoti piegādātas Preces), 

PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt Vienošanos saskaņā ar Vienošanās 12.punktu. 

5.3. PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM Preces kopā ar tās tehnisko dokumentāciju, Preču 

pavadzīmēm, Preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem. 

5.4. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām PIRCĒJAM ar brīdi, kad Līdzēji (to 

pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši attiecīgo Preču pavadzīmi, kā arī PĀRDEVĒJS nodevis 

PIRCĒJAM Vienošanās 5.punktā minētos dokumentus, tomēr PIRCĒJAM ir tiesības 14 

(četrpadsmit) dienu laikā no Preču pieņemšanas dienas celt pretenzijas par Preču pieņemšanas 

laikā nekonstatētu Preču iztrūkumu, defektu un/vai transportēšanas laikā Precēm radītiem 

bojājumiem. Ja PIRCĒJS ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, PĀRDEVĒJAM 

ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst iztrūkumu un vai Preču kvalitātes trūkumus 

(defektus), nomainot bojātās Preces, kā arī maksāt PIRCĒJAM līgumsodu saskaņā ar 

Vienošanās 8.1. punktu par Preču piegādes nokavējumu un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) 

noteikumiem neatbilstošām Precēm. 

5.5. Ja PĀRDEVĒJS nav novērsis Preču trūkumus Vienošanās 5.4.punktā noteiktajā termiņā 

un/vai PĀRDEVĒJS piegādā Preces, par kurām tiek atkārtoti sastādīts defektu akts, 

PIRCĒJAM ir tiesības veikt nepieciešamās darbības Preču trūkumu novēršanai uz 

PĀRDEVĒJA rēķina un riska un/vai neatkarīgi no trūkumu novēršanas  izbeigt Vienošanos 

saskaņā ar Vienošanās 12.punktu. 

5.6. PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PIRCĒJAM tiek iesniegtas atbilstoši tiesību normatīvajiem 

aktiem noformētas Preču pavadzīmes 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem pēc parakstīšanas 1 

(viens) eksemplārs paliek PĀRDEVĒJAM un 2 (divi) eksemplāri nodoti PIRCĒJAM. Preču 

pavadzīmēs tiek uzrādīti piegādāto Preču nosaukumi atbilstoši Pielikumā Nr.1 norādītiem 

Preču nosaukumiem, Preču cenas bez PVN, atsevišķi PVN likme un kopējā Preču cena ar 

PVN, kā arī šīs Vienošanās numurs un Pasūtījuma numurs. 

5.7. No PIRCĒJA puses Vienošanās 5.punktā minētos dokumentus tiek pilnvarots parakstīt 

____________________, no PĀRDEVĒJA puses____________________. 

 

6. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA 

6.1. PĀRDEVĒJS garantē un nodrošina: 

6.1.1. ka piegādātās Preces atbilst Pielikumā Nr. 2 noteiktajām tehniskajām prasībām, ir 

jaunas, nelietotas, ir jaunākais vai pašreiz ražošanā esošais modelis, tās ietver sevī visus pēdējo 

10 (desmit) gadu laikā veiktos uzlabojumus materiālu un konstruktīvo risinājumu ziņā; 

6.1.2. Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, 

Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem, Vienošanās noteikumiem, kvalitātes un/vai 

atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

6.2. Garantijas termiņš ir __ (______) mēneši no attiecīgo Preču nodošanas-pieņemšanas 

dienas (Preču pavadzīmes parakstīšanas datuma (ieskaitot)). 



33 

 

6.3. PĀRDEVĒJA garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas 

rodas sakarā ar: 

6.3.1. Preču ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja instrukcijām); 

6.3.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 

6.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu 

Precēs vai atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas 

ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

6.3.4. nepārvaramas varas apstākļiem. 

6.4. PIRCĒJS nekavējoties rakstiski paziņo PĀRDEVĒJAM par jebkuru Preces bojājumu vai 

darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc paziņošanas dienas, jāierodas uz 

defektu akta sastādīšanu. Ja PĀRDEVĒJS šajā termiņā neierodas, PIRCĒJS vienpusēji sastāda 

defektu aktu, kas ir saistošs PĀRDEVĒJAM. 

6.5. Pamatojoties uz defektu aktu, PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, 

skaitot no nākamās darba dienas pēc defektu akta sastādīšanas dienas, jānomaina Prece vai tās 

daļas, kurām ir defekts, bez PIRCĒJA papildus samaksas, turklāt PĀRDEVĒJS sedz 

PIRCĒJAM tādejādi nodarītos zaudējumus un/vai maksā līgumsodu. Šajos gadījumos 

garantijas termiņš attiecīgām Precēm pagarinās par Preču nomaiņai nepieciešamo termiņu. 

Preču vai tās daļu nomaiņa PIRCĒJA objektos jāveic atbilstoši Latvijas Energostandartam 

LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”. 

6.6. PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie 

PĀRDEVĒJA, un no tā atpakaļ PIRCĒJAM. 

6.7. Ja PĀRDEVĒJS nav novērsis Preču trūkumus Vienošanās 6.5.punktā noteiktajā termiņā 

un/vai PĀRDEVĒJS piegādā Preces, par kurām tiek atkārtoti sastādīts defektu akts, 

PIRCĒJAM ir tiesības veikt nepieciešamās darbības Preču trūkumu novēršanai uz 

PĀRDEVĒJA rēķina un riska un/vai neatkarīgi no trūkumu novēršanas izbeigt Vienošanos 

saskaņā ar Vienošanās 12.punktu. 

6.8. Vienošanās darbības laikā PIRCĒJS ir tiesīgs veikt piegādāto Preču testus, ja piegādāto 

Preču vizuālie vai citi faktiskie parametri rada šaubas par to atbilstību piedāvātajiem 

tehniskajiem parametriem. Pārbaudes testi tiks veikti PIRCĒJA izvēlētā akreditētā laboratorijā 

un testu veikšanas izmaksas segs PĀRDEVĒJS. 

 

7. ĪPAŠUMTIESĪBAS 

Īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm, pēc attiecīgo Preču apmaksas pilnā apmērā, pāriet uz 

PIRCĒJU. 

 

8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

8.1. Par Vienošanās (Pasūtījumos) noteikto Preču piegādes termiņu nokavējumu un/vai 
piegādājamo Preču apjoma un/vai kvalitātes neatbilstību Vienošanās (Pasūtījuma) 
noteikumiem, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu par nokavējumu 0,5% (nulle 
komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) 
noteikumiem neatbilstošo Preču cenas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% 
(desmit procentus) no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem 
neatbilstošo Preču cenas (tas ir, galvenās saistības apmēra). PIRCĒJAM ir tiesības ieturēt 
aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par piegādātajām Precēm. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo PĀRDEVĒJU no Vienošanās noteikto saistību izpildes un 



34 

 

zaudējumu atlīdzināšanas.  

8.2. Par šajā Vienošanās noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, PIRCĒJS maksā 

PĀRDEVĒJAM līgumsodu par nokavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit 

procentus) no nokavētā maksājuma summas. 

8.3. Ja Vienošanās noteiktajā termiņā saskaņā ar Vienošanās 6.5.punkta noteikumiem 

PĀRDEVĒJS neapmaina nekvalitatīvo Preci vai nokavē apmaināmās Preces defektu aktā 

norādīto piegādes termiņu, tad PĀRDEVĒJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā atmaksā 

PIRCĒJAM nekvalitatīvās Preces cenu un/vai maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) 

apmērā no nekvalitatīvās vai savlaicīgi nepiegādātās apmaināmās Preces cenas. 

8.4. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS neievēro Pasūtījumos noteiktos Preču piegādes termiņus, 

un/vai nav ievērota piegādājamo Preču apjoma un/vai kvalitātes atbilstība Vienošanās 

(Pasūtījuma) noteikumiem, par ko ir sastādīti Vienošanās 5.2., 6.7. punktā minētie defektu 

akti, kuru rezultātā PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt Vienošanos, PIRCĒJAM ir tiesības 

atteikties no veiktā Pasūtījuma un/vai izbeigt Vienošanos saskaņā ar 12.punktu, rakstiski 

nosūtot PĀRDEVĒJAM atteikuma paziņojumu, un iegādāties līdzīgas specifikācijas Preces 

no citiem piegādātājiem. PĀRDEVĒJS šādā gadījumā maksā PIRCĒJAM līgumsodu 10% 

(desmit procenti) apmērā no Pasūtījuma summas. 

8.5. Līdz brīdim, kamēr PĀRDEVĒJS nodos Preces PIRCĒJAM, visu risku par to, ja Preces 

iet bojā vai bojājas, nes PĀRDEVĒJS. 

8.6. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem 

zaudējumiem. 

8.7. Ja PĀRDEVĒJS nepilda Vienošanās 8.1., 8.3., 8.4., 8.6. un/vai 12.4.punktu noteikumus, 

tad PIRCĒJAM ir tiesības līgumsodu un/vai radušos zaudējumus bezstrīdus kārtībā ieturēt no 

Vienošanās izpildes nodrošinājuma un/vai ieturēt ieskaita kārtībā, par līgumsoda un/vai 

zaudējumu summu samazinot PĀRDEVĒJAM saskaņā ar Vienošanos veicamo maksājumu. 

8.8.  PĀRDEVĒJS apņemas Vienošanās spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus 

civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, 

t.sk. ar AS “Latvenergo” izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, 

darbinieku. Pretējā gadījumā PĀRDEVĒJS samaksā PIRCĒJAM līgumsodu 14 000 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai 

citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna 

darbinieku, t.sk. ar AS „Latvenergo” izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas 

ārvalstīs, darbinieku, PĀRDEVĒJS drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka 

darba devēja rakstiska piekrišana. Informācija par Latvenergo koncernā ietilpstošām 

komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: www.latvenergo.lv. 

8.9. PIRCĒJA apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka PIRCĒJA darbiniekiem un sadarbības 

partneriem, ieskaitot PĀRDEVĒJU un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus 

ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja PIRCĒJAM rodas būtiskas aizdomas par 

koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vienošanās izpildi, PIRCĒJAM ir tiesības 

Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt informāciju 

un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas 

un darbus apmaksā PIRCĒJS. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla 

un nav izpaužama trešajām personām. PIRCĒJS nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro 

šīs Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. PĀRDEVĒJAM ir pienākums šajā punktā 

noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šīs Vienošanās izpildes 

nodrošināšanai. Ja PIRCĒJS konstatē, ka PĀRDEVĒJS vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar 

PIRCĒJU šī punkta izpildē, tad PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu 

http://www.latvenergo.lv/
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mēnesi iepriekš izbeigt Vienošanos, bet ja tas atkārtojas, tad PIRCĒJAM ir tiesības 

PĀRDEVĒJU, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas „Būvdarbi” kvalificēto piegādātāju 

reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot PĀRDEVĒJAM attiecīgu rakstisku 

paziņojumu. 

9. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NODROŠINĀŠANA 

9.1. PĀRDEVĒJS uz sava rēķina aizstāvēs PIRCĒJU pret jebkādām pret PIRCĒJU vai ar to 

saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Prece, kas pārdota vai piegādāta 

saskaņā ar šo Vienošanos, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. PĀRDEVĒJS sedz visas 

izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar 

nosacījumu, ka PIRCĒJS sniedz PĀRDEVĒJAM pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc 

saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 

9.2. PĀRDEVĒJS, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt PIRCĒJAM 

tiesības turpināt lietot Preci, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja 

šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad PĀRDEVĒJS piešķir PIRCĒJAM kompensāciju par 

Preces vērtību pēc nolietojuma atrēķināšanas. 

10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA UN INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJU DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

10.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Vienošanās noteikto saistību izpildi, kā arī Vienošanās izpildes ietvaros iegūtos 

fizisko personu datus, ievērojot tiesību 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.  

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo 

datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

10.3. Līdzēji apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otra 

Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk 

vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.  

10.4. 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 tiesību normatīvie akti to neaizliedz.  

10.5. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vienojas, ka PIRCĒJS tā darbības un šīs Vienošanās izpildes 

nodrošināšanai var nodot no PĀRDEVĒJA saņemtos fizisko personu datus personām 

(Apstrādātājiem), kas sniedz PIRCĒJAM pakalpojumus tā darbības un šīs Vienošanās izpildes 

nodrošināšanai. 

10.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas 

iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos 

apstrādāt šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai.  

10.7. Informācijas apmaiņa tiek nodrošināta tikai ar Vienošanās noteikto kontaktpersonu 

starpniecību, ievērojot informācijas apmaiņas veidu (piemēram, šifrēts e-pasts, PIRCĒJA 

pieteikumu apstrādes sistēma), kas nodrošina tās konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. 

10.8. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par darbībām, kas vērstas uz PIRCĒJA informācijas 

tehnoloģiju (turpmāk tekstā- IT)  sistēmu drošības apiešanu vai bojāšanu. 

10.9. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par to, ka PIRCĒJA darbības IS tiek veiktas tikai tādā apjomā, 

lai nodrošinātu Vienošanās priekšmeta izpildi. 

10.10. PIRCĒJS Vienošanās darbības laikā savstarpēji saskaņotiem PĀRDEVĒJA pārstāvjiem 

PIRCĒJA IS izveido Lietotāja kontus uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāku par Vienošanās 
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noteikto termiņu, nodrošinot PĀRDEVĒJAM pieeju PIRCĒJA valdījumā vai īpašumā esošai 

IS produkcijas, testa un/vai izstrādes videi. 

10.11. PĀRDEVĒJA darbiniekam izveidotais Lietotāja konts ir unikāls, un PĀRDEVĒJAM 

ir pienākums nodrošināt uzraudzību par Lietotāja konta lietošanu, glabāšanu un neizpaušanu. 

10.12. Ja PĀRDEVĒJA darbinieks, kuram ir izveidots Lietotāja konts, pārtrauc darba 

attiecības un/vai saistības ar PĀRDEVĒJU, PĀRDEVĒJS nekavējoties par to paziņo 

PIRCĒJAM. 

10.13. PĀRDEVĒJS apņemas pielietot PIRCĒJA norādītu papildus IT drošības aizsardzības 

programmatūru un tās uzturēšanu Vienošanās saistību izpildes termiņā, ja tādu pieprasa 

uzstādīt PIRCĒJS. 

10.14. PĀRDEVĒJAM ir pienākums iepazīstināt darbiniekus un/vai PĀRDEVĒJA pārstāvjus, 

ar šīm IT drošības prasībām. 

10.15. Ja PĀRDEVĒJAM ir aizdomas par drošības incidentu vai drošības noteikumu 

pārkāpumu, PĀRDEVĒJS nekavējoties informē par to PIRCĒJA kontaktpersonu vai 

PIRCĒJA Palīdzības dienestu, tālrunis: +371 67728888. 

 

11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto 

jebkuru saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura 

apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas un kurus Līdzēji 

nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas 

stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

11.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu 

iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

11.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) 

kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes 

termiņu. 

11.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde aizkavējas vairāk kā 

par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt 

Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek izbeigta, nevienam no Līdzējiem nav tiesību 

pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

12. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

12.1. Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad tā ir parakstīta gan no PIRCĒJA, gan no 

PĀRDEVĒJA puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.  

12.2. PIRCĒJS Pasūtījumus, saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, veic 2 (divu) gadu laikā 

no Vienošanās noslēgšanas dienas. PĀRDEVĒJAM ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie 

ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā. Vienošanās, Līdzējiem rakstiski vienojoties, var tikt 

pagarināta vēl uz 1 (vienu) gadu uz tiem pašiem noteikumiem. 

12.3. PIRCĒJS, nosūtot PĀRDEVĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo 

Vienošanos vai tās daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 

12.3.1. PĀRDEVĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā Pasūtījumā noteiktā 

piegādes termiņa iztecēšanas nav piegādājis PIRCĒJAM Preces (nav izpildījis kādu no 

Pasūtījumiem) vai atkārtoti ir kavējis Preču piegādes termiņus; 

12.3.2. PĀRDEVĒJS nepilda kādas citas Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, un 

ja PĀRDEVĒJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās 

darba dienas, pēc attiecīga rakstiska PIRCĒJA paziņojuma saņemšanas; 
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12.3.3. PĀRDEVĒJS pēc defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā Vienošanās (Pasūtījuma) 

noteikumiem neatbilstošu Preci un/vai atkārtoti tiek sastādīti defektu akti, un/vai 

PĀRDEVĒJS nav novērsis Preču trūkumus saskaņā ar Vienošanās 5.5. un/vai 6.7.punktu; 

12.3.4. PĀRDEVĒJS Vienošanās noteiktā termiņā neiesniedz Vienošanās izpildes 

nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Vienošanās izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku; 

12.3.5. PĀRDEVĒJS vai persona, kura ir PĀRDEVĒJA valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt PĀRDEVĒJU 

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: 

12.3.5.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 

12.3.5.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās 

ar ietekmi; 

12.3.5.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

12.3.5.4. 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;  

12.4.5.5. cilvēku tirdzniecība;  

           12.3.5.6. izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;  

12.3.6. PĀRDEVĒJS ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas 

ietvaros PĀRDEVĒJU ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi; 

12.3.7. Ja ir pasludināts PĀRDEVĒJA maksātnespējas process, pārtraukta PĀRDEVĒJA 

saimnieciskā darbība vai PĀRDEVĒJS tiek likvidēts; 

12.3.8. PĀRDEVĒJS ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 

vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

12.3.8.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

12.3.8.2. 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; 

12.3.9. Tiek konstatēts, ka PĀRDEVĒJS, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis 

nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

12.3.10. PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir 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 Vienošanos;  
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12.3.11. PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar 

Vienošanās izpildi; 

12.3.12. Tiek konstatēts, ka PĀRDEVĒJS vai jebkurš no PĀRDEVĒJA personāla, pārstāvjiem 

vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju 

attiecībā uz Vienošanās izpildi; 

12.3.13. ja audita rezultātā (kamēr Vienošanās ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas 

darbības no PĀRDEVĒJA puses saistībā ar Vienošanās izpildi; 

12.2.14. PĀRDEVĒJAM vai tā apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu (piegādājamo 

Preču) vērtība ir vismaz 10% no kopējās Preču vērtības, vai uz kura iespējām PĀRDEVĒJS 

balstījās, lai iepirkumā apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkumu dokumentā 

noteiktajām prasībām, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likumam Vienošanās izpildes laikā 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 Vienošanās vai 

tās daļu izpildīt nav iespējams; 

12.2.15. PĀRDEVĒJS ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt 

tā godīgumu, vai nav pildījis ar PIRCĒJU noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos 

vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams. 

12.4. PĀRDEVĒJS Vienošanās 12.3. punktā minētajos gadījumos maksā līgumsodu par 

Vienošanās saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās veikto Pasūtījumu 

summas. 

12.5. Ja PIRCĒJS izbeidz Vienošanos 12.3.2. vai 12.3.3.punktos minētajos gadījumos, 

PĀRDEVĒJS papildus Vienošanās 12.4.punktā noteiktajam līgumsodam atmaksā 

PIRCĒJAM nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču 

cenu, kā arī nodrošina nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem 

neatbilstošo Preču izvešanu no PIRCĒJA noliktavām uz sava rēķina, vai arī sedz PIRCĒJAM 

ar nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču 

uzglabāšanu saistītos izdevumus. Ja PĀRDEVĒJS 2 (divu) mēnešu laikā no šīs Vienošanās 

izbeigšanas nav nodrošinājis nekvalitatīvo un/vai Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem 

neatbilstošo Preču izvešanu no PIRCĒJA noliktavām, PIRCĒJS bez atsevišķas paziņošanas ir 

tiesīgs rīkoties ar šīm Precēm pēc saviem ieskatiem, taču šis nosacījums neatbrīvo 

PĀRDEVĒJU no tā pienākuma segt PIRCĒJAM izdevumus par nekvalitatīvo un/vai 

Vienošanās (Pasūtījuma) noteikumiem neatbilstošo Preču uzglabāšanu un realizāciju  vai 

utilizāciju. 

 

13. VIENOŠANĀS IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

13.1.** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas, PĀRDEVĒJAM ir 

jāiesniedz PIRCĒJAM Vienošanās izpildes nodrošinājums 40 000,00 EUR (četrdesmit 

tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, kuram jābūt spēkā visā Vienošanās darbības laikā un 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Vienošanās termiņa notecēšanas. Ja Vienošanās izpildes 

nodrošinājumam ir beidzies termiņš un PĀRDEVĒJS nav iesniedzis pierādījumu termiņa 

pagarinājumam, PIRCĒJAM ir tiesības Vienošanās izpildes nodrošinājumu ieturēt no 

Vienošanās noteiktiem maksājumiem. 
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13.2. Vienošanās izpildes nodrošinājumu PIRCĒJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 

PĀRDEVĒJA saistību neizpildes rezultātā PIRCĒJAM nodarītos zaudējumus un/vai lai 

ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar šo Vienošanos. 

13.3. Vienošanās izpildes nodrošinājums ir PIRCĒJAM pieņemama kredītiestādes garantija 

vai  apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma 

kārtībā un pēc PIRCĒJA pirmā pieprasījuma samaksāt PIRCĒJAM tā pieprasītās summas 

nodrošinājuma apmērā. Vienošanās izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar 

PIRCĒJU. Vienošanās izpildes nodrošinājums var būt arī Vienošanās 13.1.punktā norādītās 

naudas summas iemaksa uz PIRCĒJA kredītiestādes kontu. 

13.4. Gadījumā, ja kā Vienošanās izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, 

apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas 

samaksu apliecinošu dokumentu PĀRDEVĒJS iesniedz PIRCĒJAM vienlaikus ar 

apdrošināšanas polisi. 

13.5. Vienošanās izpildes nodrošinājumu (izņemot apdrošināšanas polises gadījumā – tikai 

pēc otra Līdzēja pieprasījuma saņemšanas) PIRCĒJS dzēš un atgriež PĀRDEVĒJAM ne vēlāk 

kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad notecējis Vienošanās termiņš ar 

nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS izpildījis visas tā saistības, kas izriet no šīs Vienošanās. Pēc 

kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanas un oriģināla nosūtīšanas PĀRDEVĒJAM, 

PIRCĒJS nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas 

saistībām. 

13.6. Ja Vienošanās izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa PIRCĒJA 

kredītiestādes kontā, tad PIRCĒJS to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita 

uz Vienošanās norādīto PĀRDEVĒJA kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc tam, kad no PĀRDEVĒJA puses izpildītas visas tā saistības, kas izriet no šīs 

Vienošanās.  

14. CITI NOTEIKUMI 

14.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos 

tajā noteiktās saistības, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi. 

14.2. Līdzēji vienojas, ka šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes 

laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šīs Vienošanās priekšmetu, termiņu 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 tiesību normatīvajiem aktiem. 

14.3. Izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem 

Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šīs Vienošanās 

neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās grozījumi nav jānoformē rakstveidā Vienošanās 

14.8.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek paziņotas, nosūtot paziņojumu. 

14.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

14.5. Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 

iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

14.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šīs Vienošanās 

noslēgšanu un šīs Vienošanās priekšmetu, kas veiktas pirms šīs Vienošanās noslēgšanas, zaudē 

juridisko spēku pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz iepirkuma 

procedūras (atklāta konkursa “Koksnes konservanta iegāde”, id.Nr. IPR-65558) nolikumu un 

PĀRDEVĒJA (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu. 
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14.7. Kādam no šīs Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu izmaiņu gadījumā, 

Vienošanās nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums 

piemērot Vienošanās spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

14.8.Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības 

tiesības, vai kādi Vienošanās minētie Līdzēju rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, 

adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda 

šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot 

Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz 

Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. Vienošanās 

grozījumi šādā gadījumā netiek sagatavoti. 

14.9. Vienošanās parakstīta divos eksemplāros, katra uz ____ lapām, pa vienam eksemplāram 

katram Līdzējam. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienošanās 

ir ____ pielikumi kopā uz _____ lapām.  

 

15. PAR VIENOŠANĀS IZPILDI ATBILDĪGĀS PERSONAS 

15.1. Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PIRCĒJA puses: 

______________; tālr.: ____________; e-pasts: ______________. 

(vārds, uzvārds, amats). 

15.2. Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PĀRDEVĒJA puses: 

______________; tālr.: ____________; e-pasts: ______________. 

(vārds, uzvārds, amats). 

 

16. VIENOŠANĀS PIELIKUMI 

16.1. Pielikums Nr.1: PREČU CENU LAPA UN PIEGĀDES TERMIŅI; 

16.2. Pielikums Nr.2: TEHNISKĀS PRASĪBAS. 

 

17. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PIRCĒJS: 

AS „Sadales tīkls” 

Vienotais reģ. Nr.40003857687 

PVN maks. reģ. Nr.LV40003857687 

Juridiskā adrese: 

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 

Kredītiestāde: AS „SEB banka”, 

kods: UNLALV2X, 

konta Nr. LV83UNLA0050008821895 

E-pasts: __________________ 

 

 

_____________/___________/ 

 

 

_____________/___________/ 

PĀRDEVĒJS: 

____________________ 

Vienotais reģ. Nr. ____________________ 

PVN maks.reģ. Nr. LV ________________ 

Juridiskā adrese: _______________  

Kredītiestāde:  

____________________ 

E-pasts: __________________ 

 

 

 

 

_______________/__________/ 

 

 

_______________/__________/ 

 

Piezīme nākamā saimnieciski izdevīgākā Piedāvājuma iesniedzējam: 
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* 1.2. PĀRDEVĒJAM ir pienākums ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pirmā Pasūtījuma 

saņemšanas dienas nodrošināt piedāvāto iekārtu nomaiņu un ražotnes darbu uzsākšanu ar Precēm. 

 

** 13.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmā Pasūtījuma saņemšanas dienas, PĀRDEVĒJAM ir 

jāiesniedz PIRCĒJAM Vienošanās izpildes nodrošinājums 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro 

un 00 centi) apmērā, kuram jābūt spēkā visā Vienošanās darbības laikā un 30 (trīsdesmit) kalendārās 

dienas pēc Vienošanās termiņa notecēšanas. Ja Vienošanās izpildes nodrošinājumam ir beidzies termiņš 

un PĀRDEVĒJS nav iesniedzis pierādījumu termiņa pagarinājumam, PIRCĒJAM ir tiesības 

Vienošanās izpildes nodrošinājumu ieturēt no Vienošanās noteiktiem maksājumiem. 


