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1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. DPP 2015/3
2.Iepirkuma metode: Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta nosacījumiem.
3. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Reģ. Nr.
Interneta adrese kur pieejama
iepirkuma dokumentācija
Piedāvājuma iesniegšanas
vieta un adrese:

Demenes pagasta pārvalde

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads,
LV-5442
90000064227
www.demene.lv
Demenes pagasta pārvalde, Briģenes iela 2, Demene, Daugavpils
novads, LV-5442

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
Kontaktpersonas

līdz 2015.gada 21.aprīlim, plkst. 8.30.

Tālruņa Nr.
Faksa Nr.

65407682
65407683

e-pasta adrese

parvalde@demene.lv

Darba laiks

8.00 – 16.30

Viesturs Valainis, tālr. 65476707, mob.26100191

4. Līguma izpildes laiks un vieta:
4.1. piegādes vieta – Draudzības iela 26 , Demene ,Demenes pagasts Daugavpils novads,
LV- 5442;
4.2. Piegādes laiks – līdz 2015.gada 30.jūnijam.
5.Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets: jauna traktora asenizācijas cisterna, saskaņā ar tehnisko specifikāciju
vai ekvivalentiem parametriem.
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
6.1.Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī nolikuma prasībām, latviešu
valodā, parakstītiem un apstiprinātiem;
6.2.piedāvajumu iesniedz aizlīmēta aploksnē un uz tās jānorāda :
- pasūtītāja adrese: Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts
pagasts, Daugavpils novads, LV- 5442;
- pretendenta nosaukums un adrese;
ar atzīmi iepirkums „Jaunas traktora asenizācijas cisternas iegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2015/3)
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-

Neatvērt līdz 21.04.2015.

6.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00 līdz
21.04.2015. plkst.8.30.
6.4. Piedāvājumi, kas tiek iesniegti piedāvājuma iesniegšanas termiņā, netiek atdoti
pretendentiem. Piedāvājumi, kas tiek iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiek
izskatīti.
7. Iepirkumam iesniedzamie dokumenti un informācija.
7.1. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai
pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu.
7.2. Komercreģistrā reģistrācijas apliecības kopija;
7.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz to nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 5
daļā noteiktie pretendentus izslēdzošie nosacījumi:
- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas būs likvidēts;
- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, nekustamā īpašuma nodokļu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.
7.4. Tehniskais piedāvājums (2.pielikums);
7.5. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūra un Finanšu piedāvājums saskaņā ar 3. pielikumu;
7.6. Ražotāja informatīvie materiāli, kas ļauj pārliecināties par piedāvātās traktora asenizācijas
cisternas tehnisko parametru atbilstību tehniskajai specifikācijai.
7.7. Pretendentam, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 4.1 pantam, ir tiesības nodarboties ar
Traktortehnikas, to piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību un tam ir reģistrēta tirdzniecības
vieta. Pretendentam jāiesniedz transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības
kopija.
8. Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājuma vērtēšana un izvēle.
8.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Demenes pagasta pārvaldes iepirkuma komisija (tālāk
tekstā – Komisija) veic slēgtās sanāksmēs, vērtējot katru piedāvājumu atsevišķi.
8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu, ja:
8.2.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
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parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta
tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
8.2.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, nekustamā īpašuma nodokļu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.
8.2.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār
nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
8.3. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā
arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā
minētajām prasībām.
8.4. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kurš nodrošina nolikumā
noteiktos nosacījumus un kura piedāvājuma cena ir viszemākā.
9.Papildus pieprasāmā informācija
9.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8.2.panta piekto daļu iepirkuma komisija, lai
pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkuma likuma
8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ:
9.1.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas),
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā iegūst informāciju;
a) par šī Nolikuma 8.2.1.punktā minētajiem faktiem – no uzņēmumu reģistra;
b) par šī Nolikuma 8.2.3.punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta.
Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt,
neprasot pretendenta piekrišanu.
9.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai
tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to
neattiecas šī Nolikuma noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka
ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja
attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz
no dalības iepirkumā.
9.2. Atkarībā no atbilstoši šī Nolikuma veiktās pārbaudes rezultātiem:
9.2.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 eiro;
9.2.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka
termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —
konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai.
Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz
attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai
personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu
4

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti,
pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
10. Tehniskā specifikācija.
Prasības iepirkuma priekšmetam atbilstoši 1.pielikumam.
11. Komisijas tiesības un pienākumi.
11.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
11.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.
11.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
11.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu
vai pārtraukšanu 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
11.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par iepirkuma
nolikumu.
12. Ieinteresētā piegādātāja un pretendenta pienākumi.
12.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
12.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
12.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, ja
pieprasījums Komisijai iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
13. Citi noteikumi:
13.1. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents:
13.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu;
13.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā
stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem.
13.2. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
13.3. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.
13.4. Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem tiks risināti sarunu ceļā. Ja
sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
13.5. Nolikuma pielikumi:
1.pielikums (tehniskā specifikācija)
2.pielikums (tehniskais piedāvājums)
3.pielikums. (pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un finanšu piedāvājums)
Demenes pagasta pārvaldes
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

/J.Elksniņa/
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1. pielikums
Iepirkuma „Jaunas traktora asenizācijas cisternas iegāde”
nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. DPP 2015/3)

TRAKTORA ASENIZĀCIJAS CISTERNAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cisternas tilpums
Vakumsūkņa jauda
Cisternas svars
Cisternas pilna masa
Riepu izmērs
Asu skaits
Bremžu sistēma
Elektrosistēma
Cisternas materiāls

10.

Aprīkojums

12.
13.
14.

Garantijas laiks
Piegādes laiks
Piegādes vieta

4000- 4300 litri
5300-6500 l/min
1000-2000 kg
5000-5500 kg
400/60-15.5
1 (viena)
vienvadu pneimatiskā
12V
Cinkota, sieniņu biezums 4.0- 5.0mm
Līmeņa kontroles stikli
Stiprības ribas
Iesūkšanas caurule 100- 110 mm ar garumu 6 m ar metāla
grozu
Vakumsūknis ar drošības vārstu
Izliešanas caurule
Izpūtējs-eļļas uzkrājējs
Peldošais vārsts mucas augšdaļā
Pārliešanas bāka
Manovakumetrs
Kardāns
Aizmugurējā lūka diam.600mm
Izlaišanas karote
Riteņu spārni
Vismaz 2.gadi
Līdz 2015.gada 30.jūnijam
Draudzības ielā 26, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils
novads, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00
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2. pielikums
Iepirkumas “Jaunas traktora asenizācijas cisternas iegāde”
nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. DPP 2015/3)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS JAUNAS TRAKTORA ASENIZĀCIJAS CISTERNAS IEGĀDEI
____________________________________ piedāvā piegādāt 1 (vienu)
(pretendenta nosaukums, adrese, reģistr.numurs)

Jauna traktora asenizācijas cisternu , nosaukums, marka, ražotājs: _____________________________________
Nr.
pk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prasības
Prasības nosaukums
Cisternas tilpums
Vakumsūkņa jauda
Cisternas svars
Cisternas pilna masa
Riepu izmērs
Asu skaits
Bremžu sistēma
Elektrosistēma
Izkliedēšanas platums
Cisternas materiāls
Aprīkojums

Piedāvājums
Atbilstība

4000- 4300 litri
5300-6500 l/min
1000-2000 kg
5000-5500 kg
400/60-15.5
1 (viena)
vienvadu pneimatiskā
12V
14 metri
Cinkota,sieniņu biezums 4mm-5mm
Līmeņa kontroles stikli
Stiprības ribas
Iesūkšanas caurule 100-110”ar garumu 6
metri ar metāla grozu
Vakumsūknis ar drošības vārstu
Izliešanas caurule
Izpūtējs-eļļas uzkrājējs
Peldošais vārsts mucas augšdaļā
Pārliešanas bāka
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Nr.
pk.

12.
13.
14.

Prasības
Prasības nosaukums

Garantijas laiks
Piegādes laiks
Piegādes vieta

Piedāvājums
Atbilstība

Manovakumetrs
kardāns
Aizmugurējā lūka diam.600mm
Izlaišanas karote
Riteņu spārni
Vismaz 2.gadi
Līdz 2015.gada 30.jūnijām
Draudzības iela 26, Demene, Demenes
pagasts Daugavpils novads, darba dienās no
plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Datums
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3. pielikums
Iepirkuma „Jaunas traktora asenizācijas cisternas iegāde”
nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. DPP 2015/3)

Pasūtītājs: Demenes pagasta pārvalde, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads
LV-5442
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ UN FINANŠU
PIEDĀVĀJUMS

Pretendents:
___________________________________________________________________,
(juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)
vienotais reģistrācijas Nr. (fiziskai personai- personas kods)____________________,
tās _______________________________________________________ personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds (aizpilda juridiska
persona))
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Jaunas traktora asenizācijas cisternas
iegāde” nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr.DPP 2015/3)
2.Apņemas ievērot iepirkuma procedūras prasības.
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai līdz iepirkuma komisijas lēmumu
pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiks atzīts par
uzvarētāju – visu līguma darbības laiku.
4.Apliecina, ka [„ pretendenta nosaukums”]
materiāltehniskie resursi piegādes izpildei.

ir

pietiekami

finanšu

un

5. Apliecina, ka [„ pretendenta nosaukums”] saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir
atbilstošs iepirkuma līguma izpildei.
6. Piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas slēgt
līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.
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7. Ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, tad pretendents apņemas:
7.1. Piegādāt Pasūtītājam traktora jaunu asenizācijas cisternu saskaņā ar tehnisko
piedāvājumu;
7.2. Apņemas piegādāt precīzi norādītajos termiņos:
______________________________________.
8.

Mūsu Piedāvājuma cena (bez PVN) EUR _________ ( _________________ ),
PVN summa EUR _____ (_________).
Kopējā piedāvājuma cena (ar PVN) EUR _______ (_________________)

9. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza 10.punktā norādītā
kontaktinformācija.
10. Kontaktinformācija.
Pretendenta juridiskā adrese:____________________________
Pretendenta faktiskā adrese:____________________________
Kontaktpersonas e-pasta adrese: ________________________
Tālruņa Nr.:____________________
Faksa Nr.: _____________________
Bankas rekvizīti:
______________________________________________________
______________________________________________________
Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Datums
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LĪGUMS Nr.________
Daugavpils novada Demenes pagastā
2015.gada __ .___________________
Demenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. LV 90000064227 , juridiskā adrese
Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālāk tekstā
PASŪTĪTĀJS , tās vadītājas Valentīnas Gadzānes personā, kura rīkojas uz Demenes
pagasta pārvalde Nolikuma pamata, no vienas puses
un
______________,reģistrācijas
Nr.
_______________,
juridiskā
adrese
________________,tālāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS, tās _________________personā,
kurš rīkojas uz __________________ pamata, un tiesībām pārstāvēt ______________
atsevišķi, no otras puses,Abas puses kopā un katra atsevišķi, tālāk tekstā sauktas
Puses, noslēdza šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk jaunu traktora asenizācijas cisternu
________________, turpmāk saukta Prece, atbilstoši Specifikācijai (Līguma
pielikums Nr.1), kas tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi
saistītos izdevumus, sastāda EUR ________ ( ________), turpmāk šā Līguma tekstā
saukta Līgumcena.
2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt visu Līgumcenu Piegādātājam 20 (divdesmit)
darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas,
pamatojoties uz Piegādātāja izrakstīto rēķinu.
2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Piegādātāja kontā ienāk Preces
vērtības summa, kas ir norādīta Līguma 2.1. punktā.
2.4. Ja Pasūtītājs neievēro apmaksas termiņu, kurš norādīts Līguma 2.2. punktā, tas
maksā Piegādātājam sodu 0.1% apmērā no summas, kas norādīta rēķinā par katru
nokavējuma dienu.
2.5. Pasūtītājam ir jāveic maksājumi, pārskaitot naudas līdzekļus uz Piegādātāja
kontu.
3. PRECES PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Piegādātājam ir jānodrošina iespēja Pasūtītājam saņemt Preci līdz 2015. gada
30.jūnījam.
3.2 Piegādātājs Preci nogādā pēc adreses Draudzības iela 26, Demene, Demenes
pagasts, Daugavpils novads, saviem spēkiem un līdzekļiem.
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3.3. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Piegādātājs nodod Pasūtītājam Preces
tehnisko dokumentāciju.
3.4. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam
nodod Preci.
3.5. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāeju
līdz tās pilnīgai nodošanai Pasūtītājam.
3.6. Ja Piegādātājs neievēro piegādes termiņu, kurš norādīts Līguma 3.1. punktā, tas
maksā Pasūtītājam sodu 0.1% apmērā no summas, kas norādīta rēķinā par katru
nokavējuma dienu.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu
to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
5.IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par
šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu
ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) dienu laikā
nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
7.NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi,
ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš
ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem
pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
pieņemšana un stāšanās spēkā.
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7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei.
Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa
Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja
tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto
trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā
izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
8.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātajiem, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu
saistību pilnīgai izpildei.
8.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām, ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
8.5.Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai
skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķinu
iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9. PUŠU REKVIZĪTI

Piegādātājs

____________________

Pasūtītājs
Demenes pagasta pārvade
Reģ. Nr. 90000064227
Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5442
Valsts kase
kods ____________
Norēķinu konts ________________________
___________________ V.Gadzāne
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