
1 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta ceturto daļu) 

 

1. Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

2. Reģistrācijas numurs: 90001162258 

3. Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039 

4. Tālr.: 67097200, Fakss: 67097277 

5. E-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 

6. Mājas lapa: www.sprk.gov.lv 

7. Pasūtītāja kontaktpersonas:  

Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos: –  

7.1.  Elektronisko sakaru un pasta departamenta Pakalpojumu kvalitātes nodaļas vadītājs 

Elmārs Lipenbergs, tālrunis – 67097293, e-pasta adreses: Elmars.Lipenbergs@sprk.gov.lv; 

7.2. Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Artis 

Zverovs, tālrunis – 67097257,     e-pasta adrese: Artis.Zverovs@sprk.gov.lv.  

 

8. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2018/381; 

  

9. Iepirkuma līguma veids: 

Būvdarbi  

Piegāde X 

Pakalpojumi  
 

10. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Iekārtu piegāde Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu modernizācijai. 

 

11. CPV kods: 32500000-8 “Telekomunikāciju iekārtas un piederumi” . 
 

12. Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 32000,00 EUR. 
 

13. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ūnijas iela 45, Rīga, Latvijas Republika. 

 

14. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 17.decembrim. 
 

15. Pretendents var iesniegt piedāvājumus: 

par daļu no apjoma  

par vairākām daļām  

tikai par visu apjomu X 
 

16. Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: 

Jā  

Nē X 

 

17. Pretendentam jāiesniedz: 

17.1. Reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendents var neiesniegt minēto dokumentu, ja 

Pasūtītājs var pārbaudīt pretendenta reģistrācijas datus publiskajos reģistros; 

17.2. Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1); 

17.3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.2); 

17.4. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3); 

17.5. Pretendenta sagatavots apliecinājums par Pretendenta vidējo gada neto finanšu 

apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai 

dienai, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats vai ienākumu deklarācija 

http://www.sprk.gov.lv/
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un kurš ir vismaz divas reizes lielāks par paredzamo līgumcenu, t.i. vismaz 64000,00 

(sešdesmit četri tūkstoši euro, 0 centi). Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk, minētais 

vidējais gada neto finanšu apgrozījums par faktiski nostrādāto laiku ir vismaz divas reizes 

lielāks par paredzamo līgumcenu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, iesniedz pašu 

sagatavotu apliecinājumu par vidējo gada neto finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tā iesniedz šī punkta prasībām atbilstošu 

dokumentu par personu grupā iekļauto personu kopējo vidējo gada neto finanšu 

apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; 

17.6. Informācija par Pretendenta vismaz vienu speciālistu, kurš tiks iesaistīts iepirkuma 

līguma izpildē, pievienojot speciālista pašrocīgi parakstītu CV un citus dokumentus, kur 

ir norādīta informācija par speciālista pieredzi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanai Tehniskajā specifikācijā minēto vai mērāmo parametru un pielietojuma 

sfērai līdzvērtīgu iekārtu uzstādīšanā (tai skaitā konfigurēšanā) – vismaz 1 (vienā) 

pasūtījumā. Informācija par piedāvāto speciālistu var tikt iekļauta iepirkuma līgumā. 

Iepirkuma līguma izpildes laikā piedāvāto speciālistu var mainīt uz minētajām prasībām 

atbilstošu ar Pasūtītāja piekrišanu. 

18.  Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā saskaņā ar jebkuru no Publisko iepirkumu 

likuma (turpmāk – Likums) 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. 

19. Informācijas aizsardzības noteikumi, ja tādi nepieciešami, ņemot vērā Likuma 

14. panta pirmo daļu: 

19.1. informācija (materiālā un nemateriālā formā), ko pretendents vai pretendenta darbinieki 

tīši vai netīši iegūs iepirkuma līguma izpildes laikā, ir uzskatāma par konfidenciālu, un 

tās izpaušana trešajām personām bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta; 

19.2. pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents ir iepazinies ar Latvijas likumu un citu 

tiesību aktu normām par ierobežotas pieejamības informāciju, komercnoslēpumu, par 

informāciju, kurai normatīvajos aktos paredzēta īpaša izmantošanas kārtība un 

izplatīšanas liegums, kā arī personu vai institūciju loku, kurām tiesību aktos ir noteiktas 

tiesības šādu informāciju pieprasīt vai saņemt; 

19.3. pretendentam ir pienākums nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un 

citas personas, kuras izmantos pasūtītāja informāciju, saņems un izmantos to vienīgi 

iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā; 

19.4. pretendents ar sava piedāvājuma iesniegšanu apliecina, ka viņš  saprot un apzinās, ka 

konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī pēc iepirkuma un iepirkuma līguma termiņa 

beigām, kā arī pēc pirmstermiņa līgumattiecību izbeigšanas; 

19.5. ja pretendents pretlikumīgi izpauž informāciju, kuru tas saņem no pasūtītāja, un/vai ja 

pretendenta veiktās pretlikumīgās informācijas izpaušanas rezultātā pasūtītājam vai 

trešajām personām tiks nodarīti tieši zaudējumi, vai pretendents izmantojis informāciju 

iedzīvošanās nolūkā vai to izpaudis par maksu, viņš atbildēs tiesību aktos noteiktā kārtībā 

un apmērā, tai skaitā mantiski. 

20. Prasības piedāvājumu noformējumam un saturam:  

20.1.Piedāvājumi jāiesniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, 

Rīgā, LV-1039, slēgtā aploksnē vienā eksemplārā līdz 2018.gada 15.oktobrim 

plkst.12:00. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā noteiktajam 

termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, tiek izslēgti no dalības 

iepirkumā. 
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20.2.uz piedāvājuma aploksnes jānorāda: 

20.2.1. pretendents (nosaukums un juridiskā adrese); 

20.2.2. iepirkuma identifikācijas numurs; 

20.2.3. iepirkuma nosaukums; 

20.2.4. norāde “Neatvērt līdz 2018.gada 15.oktobrim, plkst.12:00”. 

20.3. ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta kopija vai noraksts 

jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, proti – atbilstoši Ministru kabineta 

2018. gada 4. septembra  noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” prasībām. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem LR valsts 

valodā; 
 

20.4. ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar pretendenta statūtiem nav 

noteiktas paraksta tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara; 
 

20.5. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 
 

21. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji: 
 

21.1. pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkuma nolikumam vērtēšanu iepirkumu komisija 

veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes; 
 

21.2. iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu, atzīt piedāvājumu par 

neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām, noraida vai izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkumā, ja pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas 

ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, vai piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši 

noteiktajām prasībām; 
 

21.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no dalības iepirkumā 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un finanšu piedāvājumā 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu 

(Piedāvātā cena EUR bez PVN par 4 (četrām) vienībām). 

 

22. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks:  
 

Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, izvietojot lēmumu Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija mājas lapā internetā: www.sprk.gov.lv, un nosūtot 

rakstveida paziņojumu pretendentiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

14.daļu. 

24. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība: 

24.1. Iepirkuma līguma projekts ir šī nolikuma Pielikums Nr.4. Iepirkuma līguma projekta 

noteikumi var tikt precizēti, bet nevar tikt būtiski grozīti. Iesniedzot piedāvājumu 

iepirkumam, pretendents piekrīt minētajiem iepirkuma līguma noteikumiem. 

24.2. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvāja saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu – zemāko cenu, vai izbeigt iepirkumu bez rezultāta. 

25. Piedāvājuma derīguma termiņš:  
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Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

dienas, bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. 
 

26. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija: Pielikums Nr.2. 
 

27. Iepirkuma finanšu piedāvājums: 

27.1. finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma veidlapu 

(Pielikums Nr.3); 

27.2. finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR), atsevišķi norādot piedāvājuma 

summu bez PVN; 

27.3. finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī 

neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma izpildes laikā, tai skaitā visas 

ar preču piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu saistītās, ar tehniskās specifikācijas 

prasību izpildi saistītās izmaksas, personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās 

izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.), muitas 

maksājumiem, garantijām, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, kā arī nepieciešamo 

atļauju saņemšanu no trešajām personām un visas citas izmaksas, kas nepieciešamas 

iepirkuma līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    ________________/D.Jansone/ 
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Pielikums Nr. 1 

Iepirkumam Nr. SPRK 2018/381 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ NR. SPRK 2018/381 

„Iekārtu piegāde Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla 

kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu modernizācijai” 

 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka: 

1. <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piesakās dalībai iepirkumā un 

piekrīt iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktajam un garantē iepirkuma prasību pilnīgu 

izpildi. Iepirkuma nolikumā ietvertās prasības ir skaidras un saprotamas; 

2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto preci ir patiesas; 

3. Pretendentam ir pietiekami finanšu, personāla un tehniskie resursi piegādes veikšanai; 

4. Pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa 

beigām; 

5. Ar piedāvājuma izteikšanu piedalīties iepirkumā pretendents uzņemas pienākumu 

neizpaust vai kā citādi izmantot iepirkuma ietvaros un iepirkuma izpildes ietvaros iegūto 

informāciju. 

6. Pretendents garantē, ka attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem 

ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības; 

7. Pretendents garantē, ka tas iesniegtajā piedāvājumā esošos datu subjektus ir informējis 

par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam; 

8. Pretendents garantē, ka no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir 

saņēmis to piekrišanu datu apstrādei vai nodrošinājis datu apstrādi uz cita likumiska pamata; 

9. Pretendents garantē, ka tas pēc pasūtītāja pieprasījuma var pierādīt datu aizsardzības 

prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi; 

10. Pretendents apzinos, ka pasūtītājs nav atbildīgs, ja pretendents nav informējis datu 

subjektus par to datu apstrādi, nav saņēmis piekrišanu, vai nav izpildījis jebkuru citu datu 

aizsardzības prasību attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem; 

11. Piekrītu / nepiekrītu izmantot drošu elektronisko parakstu saziņā ar pasūtītāju.  
                       (nevajadzīgo svītrot) 

12. Pretendents atbilst statusam – mazais vai vidējais uzņēmums (vajadzīgo atzīmēt): 
 

Statuss Pretendenta nosaukums 

vai atzīme par atbilstību 

  

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 

50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā 

nepārsniedz 10 miljonus euro; 

  

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un 

kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 

apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada 

bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 

  

Pretendenta nosaukums:__________________________________________ 

Reģistrēts _____________________________________________________ 

(vieta, datums, reģistrācijas Nr.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._________________________________ 

Juridiskā adrese:________________________________________________ 
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Pretendenta telefona Nr.__________________________________________ 

Pretendenta fakss:_______________________________________________ 

Pretendenta e-pasta adrese:________________________________________ 

Kredītiestādes rekvizīti: __________________________________________ 

Kontaktpersona:_________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds, amats) 

Kontaktpersonas telefons:________________ Fakss:__________________ 

Kontaktpersonas e-pasta adrese:___________________________________ 

Datums:________________________________________ 

Pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas 

paraksts: 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  
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Pielikums Nr. 2 

Iepirkumam Nr. SPRK 2018/381 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iekārtu piegāde Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla kvalitātes 

kontroles sistēmas komponenšu modernizācijai 

Prasība Pretendenta 

piedāvājums 

1. Balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes mērīšanas sistēmas komponente 

(iekārtas) paredzēta pieslēgumiem pie publiskajiem fiksētajiem (POTS), 

balss telefonijai IP tīklos (VoIP) un mobilajiem telefonu tīkliem (2G, 3G, 

4G/LTE), nodrošinot balss izsaukumu ģenerēšanu un balss – runas signāl 

pārraides, kā arī ar balss telefonijas pakalpojuma saistīto kvalitātes 

parametru mērījumu veikšanu, tostarp augstas izškirtspējas balss (HD-

voice) novērtēšanai. 

 

2. Vispārīgās funkcionālās prasības: 

2.1. Balss telefonijas pakalpojuma fiksētajā un mobilajā elektronisko sakaru 

tīklā izsaukumu ģenerēšana un uztveršana; 

 

2.2. Balss signālu pārraides nodrošināšana tonālajā kanālā;  

2.3. Telefonu tīkla laika un frekvenču parametru mērījumu nodrošināšana; 

2.4. Telefonu tīklā pārraidīto balss ierakstu vērtējuma veikšanu, atbilstoši 

algoritmam POLQA (ITU-T P.863), PESQ (ITU-T P.862), PESQ LQ, LQO 

(P.862.1), PESQ WB (P.862.2), PAMS (ITU-T P.800) un PSQM/PSQM+ 

(ITU-T P.861); 

2.5. Šaurjoslas un Platjoslas audio atbalsts (8k un 16k /s) – NB: 300-3400 

Hz, WB: 100 - 7000 Hz; SWB: 50-14000 Hz; 

 

2.6. Balss kodeku, tajā skaitā VoIP kodeku atbalsts, ieskaitot mu-law, a-law, 

lineāro PCM, 16 bit raw Bluetooth; 

 

2.7. Iekārtai slēgumam ar publiskajiem tīkliem jāparedz iespēju izmantot 

FXO/POTS interfeisu vai arī mobilo tālruni, kas savienots ar iekārtu 

izmantojot Bluetooth datu kanālu mobilā tālruņa vadībai un datu 

pārsūtīšanai. 

 

3. Augstas izšķirtspējas balss (HD-voice) mērīšanas iekārtu skaits: 4 gab.;  

4. Prasības mērīšanas sistēmas iekārtai  

4.1. Bluetooth savienojuma nodrošināšanas moduļu skaits: 4 gab., t.i. pa 

vienam modulim katrai iekārtai; 

4.2. Telefonu tīkla elektrisko un akustisko signālu detektēšana; 

4.3. Mobilā un fiksētā elektronisko sakaru tīkla galiekārtas puses 

elektrisko un akustisko signālu ģenerēšana; 

 

4.4. Balss ierakstu failu atskaņošanas funkcionalitāte telefonu tīkla 

tonālajā kanālā; 

 

4.5. Balss ierakstu failu ieraksta funkcionalitāte telefonu tīkla tonālajā 

kanālā; 

 

4.6. Telefonu tīkla elektrisko un akustisko signālu parametru laika, 

līmeņu un frekvenču mērījumu nodrošināšana; 

 

4.7. Iekārtas vadība un mērījumu datu iegūšana nodrošināta ar 

specializētu vadības programmatūru, izmantojot atbilstošus 

programmatūras skriptus. 

 

4.8. Iekārtu vadība, izmantojot USB vai Bluetooth;  

4.9. Audio signālu pārraide izmantojot Bluetooth un 3.5mm audio 

kabeli; 
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4.10. Telefonu tīkla funkcionālo signalizācijas komandu atbalsts: 

4.10.1. “Detect Dial Tone”; 

4.10.2. “Busy Tone Detection”; 

4.10.3. „Go Off Hook Detection”, 

4.10.4. “Remote No Answer Detection”; 

4.10.5. “No Dial Tone Detection”; 

4.10.6. “No RingBack Tone Detection”; 

4.10.7. “Call Rejected Detection”; 

4.10.8. “CallerID Detection”; 

4.10.9. “Send Digits (two stage dialing)”; 

4.10.10. “Answer Calls”. 

4.11. Prasības mērīšanas sistēmas programmatūrai: 

4.11.1. savietojamība ar Pasūtītāja Telefonu tīklu kvalitātes kontroles 

sistēmas esošo programmatūru VQuad un VQT WebViewer with 

Oracle DB (GL Communications Inc., USA); 

 

4.11.2. programmatūras komponente, kas veic saņemtā balss ieraksta faila 

salīdzināšanu ar oriģinālu un šīs salīdzināšanas rezultātā veic balss 

telefonijas kvalitātes novērtējuma aprēķinus, atbilstoši algoritmam 

POLQA (ITU-T P.863), PESQ (ITU-T P.862), PESQ LQ, LQO 

(P.862.1), PESQ WB (P.862.2), PAMS (ITU-T P.800) un 

PSQM/PSQM+ (ITU-T P.861). 

 

4.12. Piegādātājs nodrošina piegādāto iekārtu uzstādīšanu un vienreizēju 

konfigurēšanu, nodrošinot piegādāto iekārtu nevainojamu darbību atbilstoši 

to izmantošanas mērķim mērīšanas sistēmā. 

 

 

 

 

Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona vai pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts un zīmogs  

Datums  
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Pielikums Nr. 3 

Iepirkumam Nr. SPRK 2018/381 

 

 [Uz uzņēmuma veidlapas] 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA 

1. IESNIEDZA: 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 
 Juridiskā adrese, reģ. nr., telefons, fakss, 

 e-pasts, norēķinu konta rekvizīti 

2. KONTAKTPERSONA: 

Vārds, uzvārds  

Adrese, telefons, fakss, e-pasts 
(ja atšķiras no 1. punktā norādītā) 

 

3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS: 

Mūsu finanšu piedāvājums iepirkumam SPRK 2018/381 “Iekārtu piegāde Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu 

modernizācijai” (turpmāk - Iepirkums), ievērojot visas iepirkuma dokumentācijā noteiktās 

prasības, ir: 

 

Prece Skaits 

Piedāvātā cena EUR bez 

PVN par 1 (vienu) 

vienību 

Piedāvātā cena EUR bez 

PVN par 4 (četrām) 

vienībām 

Iekārta atbilstoši Iepirkuma 

tehniskajai specifikācijai* 
4 

  

Kopā:  

PVN (21%):  

Kopā ar PVN:  

*Pretendents norāda iekārtas nosaukumu, modeli, u.c. informāciju, kura ļauj identificēt 

piedāvāto produktu. 

 

Finanšu piedāvājuma summa iekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī 

neparedzētos izdevumus, ja tādi var rasties iepirkuma līguma izpildes laikā, tai skaitā visas ar 

preču piegādi, uzstādīšanu un konfigurēšanu saistītās izmaksas un citas ar tehniskās 

specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši 

saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta izdevumi u.c.), muitas maksājumi, 

garantijas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšana no 

trešajām personām un visas citas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma savlaicīgai un 

kvalitatīvai izpildei. 

 

Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona vai pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts un zīmogs  

Datums  
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Pielikums Nr. 4 

Iepirkumam Nr. SPRK 2018/381 

 

Līgums 

par iekārtu piegādi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla 

kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu modernizācijai 

 Iepirkuma Nr. SPRK 2018/___ 

Pircēja līguma Nr. __/2018 

Pārdevēja līguma Nr. _________ 

Rīgā,          2018.gada ____.________ 

 

____________________ reģistrācijas Nr. _________, kuru uz ________ pamata pārstāv tās 

________________, turpmāk — PIEGĀDĀTĀJS, no vienas puses, un 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, reģistrācijas  Nr. 90001162258, tās 

_________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no otras 

puses, abas puses turpmāk – Puses un katra atsevišķi, turpmāk tekstā – Puse, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9. pantu Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Nr. SPRK 2018/381 „Iekārtu piegāde 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas 

komponenšu modernizācijai” (turpmāk - iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – 

Līgums, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets un summa 

1.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Līgumā noteiktā termiņā piegādāt (tai skaitā uzstādīt un 

konfigurēt) un PASŪTĪTĀJS apņemas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemt un apmaksāt 

iekārtas PASŪTĪTĀJA telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu 

modernizācijai (turpmāk – Prece), kas atbilst iepirkuma tehniskajai specifikācijai un 

PIEGĀDĀTĀJA tehniskajam piedāvājumam iepirkumam (Līguma 1. pielikums). 

1.2. Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa par Preci (tai skaitā Preces piegādi, uzstādīšanu 

un konfigurēšanu) ir EUR _______ (____________ euro, ______cents/i), tajā skaitā 

pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% - EUR __________ (___________ 

euro, ______ cents/i). 

1.3. Puses vienojas, ka Līguma 1.1.punktā minēto Preci PIEGĀDĀTĀJS piegādā 

PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.decembrim. 

 

2. Preces piegāde un preces pieņemšanas – nodošanas kārtība 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Preci piegādāt (tai skaitā uzstādīt un 

konfigurēt) PASŪTĪTĀJAM uz PASŪTĪTĀJA telpām Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039. 

2.2. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Preces piegādes, PIEGĀDĀTĀJAM ir 

pienākums saskaņot ar PASŪTĪTĀJU Preces piegādes laiku, ņemot vērā, ka Preces 

piegāde var notikt jebkurā darba dienā no plkst. 9:00 līdz 17:00 Līguma 1.3.punktā 

noteiktajā termiņā.  

2.3. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Prece un tās iepakojums atbilst spēkā esošiem valsts 

standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības 

prasībām, Līguma 1.pielikumā norādītajai iepirkuma tehniskajai specifikācijai un 

PIEGĀDĀTĀJA tehniskajam piedāvājumam iepirkumam, kā arī Preces izgatavotāja 

sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi 

u.tml.), kā arī garantē, ka Līguma ietvaros tiks piegādāta jauna, nelietota un nepārveidota 

Prece oriģināliepakojumā. 

2.4. PASŪTĪTĀJS pieņem, bet PIEGĀDĀTĀJS nodod Preci (kā arī veic Preces uzstādīšanu un 

konfigurēšanu) abpusēji parakstot attiecīgu Preces pavadzīmi – rēķinu. 
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2.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Preces pavadzīmi – rēķinu, ja piegādātā Prece neatbilst 

Līguma 1.pielikumā norādītajai iepirkuma tehniskajai specifikācijai un PIEGĀDĀTĀJA 

tehniskajam piedāvājumam iepirkumam vai tā ir acīmredzami bojāta, kā arī gadījumā, ja 

PIEGĀDĀTĀJS neveica Preces uzstādīšanu un konfigurēšanu atbilstoši Līgumā 

noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces 

pavadzīmes rēķina saņemšanas sastāda aktu par konstatētajiem Preces trūkumiem (turpmāk 

- Akts), kurā nosaka termiņu trūkumu novēršanai,  un iesniedz Aktu PIEGĀDĀTĀJAM. 

2.6. PASŪTITĀJAM ir tiesības vairākkārtīgi nepieņemt šī Līguma (tai skaitā Līguma 

pielikumu) nosacījumiem neatbilstošu vai pienācīgi neuzstādīto vai pienācīgi 

nekonfigurēto Preci, Līgumā noteiktajā kārtībā informējot PIEGĀDĀTĀJU par 

konstatētajiem trūkumiem.  

2.7. Ja Aktā noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi netiek novērsti, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs: 

2.7.1. piemērot PIEGĀDĀTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā 

termiņa nokavējumu; 

2.7.2. vienpusēji izbeigt Līgumu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Norēķinu kārtība, atbildība un līgumsodi 

3.1. Puses vienojas, ka Līguma 1.2.punktā minēto Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā 

PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes, Preces pavadzīmes 

– rēķina abpusējas parakstīšanas, pārskaitot to uz PIEGĀDĀTĀJA Preces pavadzīmes – 

rēķinā norādīto norēķinu kontu. 

3.2. Par šajā Līgumā 1.3.punktā noteiktā Preces piegādes (tai skaitā Preces uzstādīšanas un 

konfigurācijas) termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. PIEGĀDĀTĀJS maksā līgumsodu, 

pamatojoties uz attiecīgu PASŪTĪTĀJA rēķinu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs bez īpaša 

brīdinājuma līgumsoda summu ieturēt no PIEGĀDĀTĀJAM pienākošajiem 

maksājumiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no Līgumā noteikto 

saistību izpildes. 

3.3. Par šajā Līguma 3.1.punktā noteikto maksājumu termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS, 

pamatojoties uz attiecīgu PIEGĀDĀTĀJA rēķinu, maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 

0,05% (piecu simtdaļu procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no kopējās Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no Līgumā 

noteikto saistību izpildes. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 7.3.punktu un tā 

apakšpunktiem, tad PIEGĀDĀTĀJS maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līguma summas. 

3.5. Par Līguma 8.punktā noteikto konfidencialitātes saistību neievērošanu PIEGĀDĀTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas par 

katru gadījumu.  

3.6. Ja PASŪTĪTĀJA telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēma PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ 

nav pieejama vai tās darbība tiek būtiski traucēta, tad PIEGĀDĀTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 

summas par katru PASŪTĪTĀJA telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas dīkstāves 

dienu. Maksimālā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma 

summas. 

3.7. Par pamatu tādu līgumsodu piemērošanai PIEGĀDĀTĀJAM, kuri nav saistīti ar termiņa 

nokavējumu vai Līguma izbeigšanu, var kalpot PASŪTĪTĀJA sastādīts akts, citi 

rakstveida pierādījumu, tai skaitā no trešajām pusēm saņemtā informācija vai atzinumi par 

attiecīgo faktu. 
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3.8. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses 

prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks 

vai rupja neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu 

esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību 

(darbību vai bezdarbību) un nodarītajiem zaudējumiem. 

 

4. Pušu tiesības un pienākumi. 

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

4.1.1. pieņemt PIEGĀDĀTĀJA pienācīgi piegādāto (tai skaitā uzstādīto un 

konfigurēto) Preci atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.1.2. Pušu saskaņotos laikos nodrošināt PIEGĀDĀTĀJA personāla un iekārtu 

piekļuvi PASŪTĪTĀJA telpām vai PASŪTĪTĀJA iekārtām, ja tas ir 

nepieciešams Preces piegādei; 

4.1.3. Pušu saskaņotos laikos organizēt informācijas apmaiņu starp PIEGĀDĀTĀJU 

un Tehniskajā specifikācijā (šī Līguma 1.pielikums) minēto sistēmu 

(programmatūru) uzturētājiem; 

4.1.4. pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma sniegt PIEGĀDĀTĀJAM informāciju, kura 

ir nepieciešama Līguma izpildei, ciktāl tā ir PASŪTĪTĀJA rīcībā. 

4.1.5. veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktā kārtībā un termiņā; 

4.1.6. ievērot Preces ekspluatācijas noteikumus saskaņā ar ražotāja noteiktajiem 

ekspluatācijas noteikumiem. 

4.2. PASŪTĪTĀJA tiesības: 

4.2.1. saņemt Līguma noteikumiem atbilstošus kvalitatīvus noteiktajā termiņā un pilnā 

apjomā piegādāto (tai skaitā uzstādīto un konfigurēto) Preci; 

4.2.2. dod PIEGĀDĀTĀJAM obligāti izpildāmus norādījumus par PIEGĀDĀTĀJAM 

noteikto saistību izpildi un visos jautājumos, kas saistīti ar Līguma godprātīgu, 

kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izpildi; 

4.2.3. pastāvīgi uzraudzīt Līguma izpildes kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem; 

4.2.4. pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA un saņemt patiesu un pilnīgu informāciju (tai 

skaitā dokumentus) un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu, kvalitāti, 

apjomu un par citiem Līguma izpildes jautājumiem; 

4.2.5. pieaicināt trešās personas PIEGĀDĀTĀJA saistību izpildes atbilstības Līguma 

noteikumiem pārbaudei. 

4.3. PIEGĀDĀTĀJA pienākumi: 

4.3.1.  sekot līdzi, lai Prece tiktu piegādāta saskaņā ar Līgumu un nodota paredzētajā 

termiņā atbilstošā kvalitātē; 

4.3.2.  nodrošināt PASŪTĪTĀJAM praktiskās iespējas veikt Līguma izpildes kvalitātes 

pastāvīgu uzraudzību; 

4.3.3. iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba atļaujas), saskaņojumus, 

sertifikātus vai licences no citām personām, ja minētie dokumenti ir 

nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei; 

4.3.4.  nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikācijas, zināšanu, prasmju 

un iemaņu atbilstību Līguma priekšmeta raksturam un apjomam; 

4.3.5.  nodrošināt visas Līguma izpildei nepieciešamos resursus un līdzekļus, ciktāl 

Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgu resursu 

un līdzekļu, tai skaitā iekārtu un tehniskā nodrošinājuma, izmantošanu ir 

iekļautas Līgumā noteiktajā cenā; 

4.3.6.  sniegt Pasūtītājam, Pasūtītāja pilnvarotām personām visu informāciju un 

iespējas, kas ir nepieciešamas, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Līgumā noteikto 
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saistību izpildes gaitu, apjomu, kvalitāti, atbilstību Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem, atbilstību saistošo normatīvo aktu prasībām; 

4.3.7. nekavējoties (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas) 

rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas aizkavē vai var 

aizkavēt Līguma izpildi vai ietekmēt saistību izpildes apjomu vai kvalitātes 

atbilstību Līguma noteikumiem; 

4.3.8.  saskaņot ar Pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi) jautājumus, kas var 

ietekmēt šī Līguma godprātīgu, kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi; 

4.3.9.  ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, kas 

reglamentē šajā Līgumā noteiktās piegādes veikšanu, kā arī ievērot Pasūtītāja 

iekšējās darba kārtības, Pasūtītājam iekšējās un ārējos normatīvajos aktos 

noteiktās darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, 

sanitārās, informācijas drošības prasības;  

4.3.10. Līguma izpildē ievērot visus Latvijas Republikā saistošos normatīvos aktus un 

standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Preces piegādi (tai skaitā uzstādīšanu un 

konfigurēšanu); 

4.3.11. iepazīstināt PASŪTĪTĀJU ar Preces ekspluatācijas noteikumiem.  

PIEGĀDĀTĀJS nav atbildīgs par iespējamiem defektiem, kuri radušies Preces 

nepareizas ekspluatācijas rezultātā; 

4.3.12. ja garantijas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē apslēptus Preces defektus, kurus 

nebija iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, vai atklājas bojājumi, kas 

nav radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir jānovērš 

atklātie defekti vai bojājumi saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem noteiktos 

termiņos; 

4.3.13. Preces piegādi veikt abpusēji saskaņotā laikā, ievērojot Līgumā noteiktos 

termiņus;  

4.3.14. nodrošināt, ka Preces uzstādīšanā un konfigurēšanā ir iesaistīti iepirkumā 

norādītajām prasībām atbilstoši speciālisti. Nepieciešamības gadījumā 

PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs nomainīt Līguma sākotnēji minētos speciālistus ar 

citiem, kuru kvalifikācija atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, to saskaņojot 

ar PASŪTĪTĀJU. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā; 

4.3.15. pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida un motivēta pieprasījuma veikt PIEGĀDĀTĀJA 

speciālistu nomaiņu, ja PASŪTĪTĀJU neapmierina speciālistu darba kvalitāte 

vai citi apstākļi. 

4.4. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Līguma izpildē nav pieļauti nekādi autortiesību un cita veida 

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un uzņēmās pilnu atbildību par trešo personu 

intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu Līguma izpildē. Ja Līguma izpilde ir saistīta ar 

trešo personu autortiesību un/vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu, 

PIEGĀDĀTĀJS nodrošina visu nepieciešamo licenču un atļauju saņemšanu, kas var būt 

nepieciešamas Preces piegādei (tai skaitā uzstādīšanai, konfigurēšanai). 

4.5. PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ radīto trešo personu autortiesību un/vai cita veida intelektuālā 

īpašuma tiesību aizskārumu gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums: bez maksas 

nekavējoties novērst jebkādu trešo personu tiesību aizskārumu; uz sava rēķina aizstāvēt 

PASŪTĪTĀJU, ja trešās personas cēlušas prasījumus par autortiesību un cita veida 

intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu; segt PASŪTĪTĀJAM izdevumus un zaudējumus, 

kas rodas saistībā ar trešo personu autortiesību un/vai cita veida intelektuālā īpašuma 

tiesību aizskārumu vai trešo personu celtajiem prasījumiem par autortiesību un/vai cita 

veida intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu. 

4.6. PIEGĀDĀTĀJAM piegādē ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus 

PASŪTĪTĀJAM pilnīgi brīvi rīkoties ar saņemto Preci vai to daļām. 
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5. Garantija. 

5.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina Precei ražotāja vai PIGĀDĀTĀJA garantiju un garantiju ar 

Preces piegādi saistītajiem darbiem 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādes 

(t.i. Preces pavadzīmes – rēķina abpusējās parakstīšanas) dienas; 

5.2. Garantijas laikā Preces bojājumus, kas radušies ražotāja vai PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, 

PIEGĀDĀTĀJS novērš bez maksas. 

5.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no 

plkst. 8:00 – 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā. PIEGĀDĀTĀJA 

palīdzības dienests nodrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu, izpildes koordinēšanu 

un uzraudzību, kā arī PASŪTĪTĀJA pārstāvju informēšanu par pieteikumu izpildes 

gaitu valsts valodā, pa tālruni_______ , faksu ________un e-pastu _________. 

5.4. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšanu uz Pasūtītāja norādīto e-

pastu vai faksu par Preces bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts Preces 

bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks. 

5.5. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka garantijas laikā Preces bojājumi tiek novērsti ne vēlāk 

kā 2 (divu) kalendāra nedēļu laikā no Preces bojājuma pieteikšanas brīža vai citā 

savstarpēji saskaņotā termiņā. Bojājumu novēršanas laikā IZPILDĪĀJS jānodrošina 

PASŪTĪĀJA pārstāvju informēšana par problēmas risināšanas gaitu un sasniegtajiem 

rezultātiem.  

5.6. PIEGĀDĀTĀJS atlīdzina radušos izdevumus PASŪTĪTĀJAM, ja PIEGĀDĀTĀJS 

neizpilda Līgumā un tā pielikumos noteiktās garantijas saistības garantijas termiņā. 

6. Nepārvarama vara. 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas vai daļējas izpildes, ja 

pēc Līguma parakstīšanas iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus 

Puses nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt. 

6.2. Šī Līguma ietvaros par nepārvaramiem, ārkārtēja rakstura apstākļiem  uzskata: 

6.2.1. karu un jebkura rakstura kara operācijas, epidēmijas un citus ārkārtēja rakstura 

apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā; 

6.2.2. dabas katastrofas, ugunsnelaimi, plūdus, citas stihiskas nelaimes; 

6.2.3. valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumus vai rīcību, kas nepieļauj Līguma 

noteikumu izpildi un šie apstākļi ir radušies pēc Līguma noslēgšanas un to 

iestāšanos neviens no Līdzējiem neparedzēja un nevarēja paredzēt. 

6.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, par to, ne 

vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, vienlaicīgi norādot, kad, 

pēc tās domām, būtu iespējams izpildīt savas saistības. 

6.4. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās, 

to darbība turpinās, Puses ir tiesīgas vienpusīgā kārtā pārtraukt šo Līgumu, paziņojot par 

to otrai Pusei. 

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un PIEGĀDĀTĀJS līdz Līguma izbeigšanas 

paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, PASŪTĪTĀJS 

samaksā PIEGĀDĀTĀJAM par pienācīgi veikto piegādi līdz Līguma izbeigšanas 

paziņojuma saņemšanai. 

 

7. Līguma darbības termiņš, izbeigšana, grozījumi un strīdu risināšana. 

7.1. Līgums stājas spēkā no tā abu pušu parakstīšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai Līgumā 

noteikto savstarpējo Pušu saistību izpildei. 

7.2. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 
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7.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu pirms Līgumā noteiktā termiņa, iesniedzot 

PIEGĀDĀTĀJAM vienpusēju rakstisku (tai skaitā elektroniskā dokumenta veidā) 

motivētu paziņojumu: 

7.3.1. vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda saistības attiecībā 

uz šī Līguma izpildi, un neatbilstības nav novērstas 15 (piecpadsmit) kalendāro 

dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas; 

7.3.2. nekavējoties, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda saistības attiecībā uz garantijas apjomu 

vai kvalitāti; 

7.3.3. vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes 

laikā PIEGĀDĀTĀJS sniedzis PASŪTĪTĀJAM nepatiesu informāciju; 

7.3.4. nekavējoties, ja PIEGĀDĀTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā 

pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi; 

7.3.5. vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja ir pasludināts PIEGĀDĀTĀJA 

maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

PIEGĀDĀTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai 

kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma; 

7.3.6. nekavējoties, ja PIEGĀDĀTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodarījis zaudējumus; 

7.3.7. nekavējoties, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma 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 (Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 pants). 

7.4. Līguma izmaiņas, papildinājumi, labojumi un grozījumi stājas spēkā, ja tie noformēti 

rakstveidā, ir abpusēji parakstīti. 

7.5. Visus strīdus, kas radušies starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses izšķir savstarpēji 

vienojoties, pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanos starp Pusēm nav iespējams panākt, 

strīdi risināmi tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

8. Konfidencialitāte. 

8.1. Ierobežotas pieejamības informācija (materiālā un nemateriālā formā), ko Līguma 

izpildes laikā PIEGĀDĀTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA, tiek uzskatīta par 

konfidenciālu, un tās izpaušana trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas ir aizliegta. 

8.2. Pirms Līguma parakstīšanas PIEGĀDĀTĀJS ir iepazinies ar normatīvo aktu normām par 

ierobežotas pieejamības informāciju, komercnoslēpumu, par informāciju, kurai 

normatīvajos aktos paredzēta īpaša izmantošanas kārtība un izplatīšanas liegums, kā arī 

personu vai institūciju loku, kurām tiesību aktos ir noteiktas tiesības šādu informāciju 

pieprasīt vai saņemt. 

8.3. Ja PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, ierobežotas pieejamības informācijas, kuru 

PIEGĀDĀTĀJAM sniedz PASŪTĪTĀJS Līguma izpildei, pretlikumīgās izpaušanas 

rezultātā PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām tiks nodarīti tieši zaudējumi, vai 

PIEGĀDĀTĀJS izmantojis informāciju iedzīvošanās nolūkā vai to izpaudis par maksu, 

viņš mantiski atbild tiesību aktos noteiktā kārtībā un apmērā. 

8.4. PASŪTĪTĀJA informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu 

pārkāpumu tikai un vienīgi sekojošos gadījumos: 

8.4.1. attiecīgā informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai 

pieejama neatkarīgi no Pusēm; 

8.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā. 
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8.5. Šī Līguma 8.punkta noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām, kā arī pēc 

pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas līdz brīdim, kad tie tiek atcelti. 

9. Kontaktpersonas. 

9.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītos jautājumos, izņemot 

dokumentu parakstīšanu: ___________, tel. +371________, e-pasts: ________@____ . 

9.2. PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītos jautājumos, izņemot 

dokumentu parakstīšanu: ___________, tel. +371________, e-pasts: ________@____ . 

 

10. Citi noteikumi 

 

10.1. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai 

Pusei vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam.  

10.2. Jebkurš oficiāls paziņojums, akts, lūgums, pretenzija, pieprasījums vai cita informācija 

(izņemot tehniskas dabas informāciju), turpmāk – Paziņojums, saskaņā ar Līgumu tiek 

iesniegts rakstveidā un tiek uzskatīts par saņemtu tajā pašā dienā, ja tas nosūtīts pa faksu, 

vai nodots otrai Pusei pret parakstu, vai nosūtīts pa e-pastu kā dokuments ar drošu 

elektronisku parakstu. Ja Paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums uz Līgumā 

norādīto adresi, tad Paziņojuma saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par 

šāda sūtījuma izsniegšanu. Elektronisks dokuments tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā 

dienā pēc tā nosūtīšanas. 

10.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus.  

10.4. Jautājumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktā. 

10.5. Šis Līgums ir sastādīts uz ___ (____) lapām ar pielikumiem uz ___ (_______) lapām, 

divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PIEGĀDĀTĀJA savukārt, otrs – pie 

PASŪTĪTĀJA. 

11. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti. 

11.1. PASŪTĪTĀJS 11.2. PIEGĀDĀTĀJS 

 


