
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugavpils novada dome 
 
 
 

Iepirkuma 
 
 

Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana 
 

NOLIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugavpils novadā 



 2

1.Visparīgā informācija 
1.1. pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada dome 
1.2. reģistrācijas numurs: 90009117568 
1.3. adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 
1.4. kontaktinformācija: 

tālrunis: 654 22238 
fakss: 654 76810 
e-pasta adrese: ruslans.aizbalts@dnd.lv 

         kontaktpersona Ruslans Aizbalts (ruslans.aizbalts@dnd.lv , tālr. 654 76740).  
1. Identifikācijas numurs –  DND 2011/35. 
2. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 

Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana, atbilstoši specifikācijai, 1. 
pielikums 

2.1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama internetā  adrese  www.dnd.lv. Jautājumus 
par iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju vēlams nosūtīt rakstiski uz e-pasta adresi: 
ruslans.aizbalts@dnd.lv 

3. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un 
specifikācijas prasībām. 

4. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 35000000-4  
5. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs: 

Iepirkumā var piedalīties juridiskas personas vai vairāku juridisku personu izveidotas 
pilnsabiedrības, kuras nodarbojas ar videonovērošanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu. 
Atlasei jāiesniedz šādi dokumenti: 

5.1. Pretendenta finanšu piedāvājums pēc parauga (1. pielikums) atbilstoši Tehniskai 
specifikācijai (2.pielikums). Finanšu piedāvājumu paraksta un apliecina ar zīmogu 
pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. 

5.2. Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskai specifikācijai (2. pielikums). 
5.3. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 
5.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi 

nosacījumi: 
5.4.1. 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 maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

5.4.2. tam Latvijā vai 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, kas kopsummā katrā pārsniedz 
100 latus. 

5.5. Apliecinājums, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs tā iesniedzējam līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, 
termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža. 

 
6. Piedāvājumu skaits. 
6.1. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
6.2. Visi piedāvājumi, kuros viens un tas pats Pretendents piedalās vairāk kā ar vienu 

piedāvājumu (arī iesaistoties pilnsabiedrības piedāvājumos) tiek noraidīti un visi 
iepriekš minētie piedāvājumi netiek izskatīti. 

7. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas. 
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7.1. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 
7.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi 
no iepirkuma norises un iznākuma. 

8. Līguma izpildes vieta un laiks. 
8.1. Līguma izpildes vietas:  
8.1.1. Naujenes pamatskolā: Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 
8.1.2. Kalupes pamatskolā: Lielā iela 35, p/n Kalupe, Daugavpils novads. 
8.2. Paredzamais līguma izpildes laiks: 20.12.2011. 
8.3. Iepirkuma līguma projekts 3. pielikumā. 
9. Pretendenta pienākumi 
9.1. Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem 

dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi). 
9.2. Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir 

saņemti. 
10. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums.  
10.1. Pretendentam, kas vēlas jebkuru iepirkuma dokumentu skaidrojumu, jānosūta 

pieprasījums uz ruslans.aizbalts@dnd.lv, adresējot to Pasūtītājam līdz pēdējai 
iesniegšanas termiņa dienai. 

11. Piedāvājuma valoda. 
11.1. Visi iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. 
12. Likumdošana. 
12.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 
attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

12.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem. 
13. Piedāvājuma naudas vienības. 
13.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN. 
13.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi Pasūtītājam. 
13.3. Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts. 
14. Piedāvājuma spēkā esamība. 
14.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas. 
14.2. Ārkārtējos gadījumos iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina 

spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu 
atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts 
izmainīt savu piedāvājumu. 

15. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti. 
16. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana. 
16.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu. Dokumenti 

jānoformē atbilstoši MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”. Piedāvājums tiek adresēts Daugavpils novada domei ( adrese: ar 
sekojošu norādi: piedāvājums iepirkumam "Videonovērošanas sistēmas piegāde un 
uzstādīšana” Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2011/35. Uz iepakojumiem jābūt 
norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir 
nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ. 

16.2. Ja Piedāvājums nav pienācīgi noformēts un/vai aizzīmogots, iepirkuma rīkotājs nav 
atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu 
atvēršanu. 

16.3. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst 
Pasūtītāja izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu 
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labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir 
parakstījušas piedāvājumu. 
 

17. Piedāvājumu iesniegšana. 
17.1. Piedāvājumu jāiesniedz Daugavpils novada domei (adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils 

LV-5401) līdz 2011.gada 14.novembrim plkst.10.00. 
17.2.  Piedāvājumu Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas 

pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda. 
17.3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – 

piedāvājumi iesniedzami Daugavpils novada domē. 
17.4. Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada domē darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda 

datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.  
17.5. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 
18. Pretendenta tiesības un pienākumi. 
18.1. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot 

piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā 
nolikuma nosacījumus. 

18.2. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt Pasūtītāja lēmumus 
attiecībā uz iepirkuma norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi tieši vai netieši 
ietekmēt procesu, viņa piedāvājumu tālāk neizskata. 

18.3. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja 
Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt Pretendenta 
piedāvājumu. 

19. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 
19.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu 

veic Pasūtītājs. 
19.2. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību 

un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām 
prasībām. 

19.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis Pretendentu 
atlasi, atkārtotu apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst šī nolikuma 
noteiktajām prasībām. Gadījumā, ka Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka 
viņš iesniedzis nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Pasūtītājs noraida viņa piedāvājumu. 

19.4. Ja Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā 
nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

19.5. Pirms lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas  
līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas  kompetenta institūcija, kas 
apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšana iemaksu 
parādu, kas pārsniedz 100 latus. Šo izziņu pretendentam  jāiesniedz 10 darba dienu laikā, 
izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas. 

20. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle 
20.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko 

cenu un tas atbilst visām nolikumā un specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
 
 



1.pielikums 
Iepirkums „Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr. DND 2011/35 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

________________________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 

Apliecinām, ka mūsu iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 
preces piegādi.   
 Tāme: 
 

Nosaukums  Piedāvātās preces 
modelis/nosaukums  Mērv 

Skaits 
(gab/
m) 

Vienības 
cena bez 
PVN 

Summa 
bez 
PVN 

1  Videokamera (iekšējā)    gab  12    
2  Videokamera (ārējā)  gab 10   
3  Koaksiāls video kabelis (balts)    m  997    
4  Elektriskais kabelis (3*0.75)    m  317    
5  Elektriskais kabelis (3*1.5)    m  123    
6  16 kanālu video reģistrators    gab  2    
7  HDD 1 Tb    gab  2    
8  Monitors    gab  2    
9  Kabeļu kanāls 10*20mm  ‐  m  160    
10  UTP CAT5E kabelis    m  200    
11  Kabeļa ievilkšana (koaksiālais 

kabelis)  ‐  m 
997   

12  Kabeļa ievilkšana (UTP kabelis)  ‐  m  160   
13  Kabeļa ievilkšana (elektr.kabelis)  ‐  m  440    
14  Video reģistratora uzstādīšana un 

konfigurēšana  ‐  gab 
2    

15  Videokameras uzstādīšana un 
pieslēgšana  ‐  gab 

22    

16  Personāla apmācība  ‐        
17  Citas izmaksas  ‐        

 Kopā LVL bez PVN   
 Kopā LVL ar PVN   

 
 

 

 

_______________________________     ______________ __________________ 

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)       (paraksts)       (vārds, uzvārds) 

____________________________  

(dokumenta aizpildīšanas datums) 

 z.v.



2.pielikums 
Iepirkums „Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr. DND 2011/35. 
 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 
 

1. Mērķis 
1.1. Veikt videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu Daugavpils novada skolās: 
 

Nr. Skola Adrese 

1 Naujenes pamatskola  Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
2 Kalupes pamatskola Lielā iela 35, p/n Kalupe, Daugavpils novads 

 
 
 
2. Izpildes termiņš 
2.1. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas darbiem ir jābūt veiktiem un nodotiem ekspluatācijā 

līdz 2011. gada 20. decembrim. 
 
 

3. Iekārtas un materiāli 
3.1 iekārtu un materiālu daudzums: 

Nr. 
p k

Iekārtu un materiālu nosaukums Mērvienība  Daudzums

Naujenes pamatskola 

1  Videokamera (iekšējā)  gab  6 

2  Videokamera (ārējā)  gab  5 

3  Koaksiāls video kabelis (balts)  gab  603.5 

4  Elektriskais kabelis (3*0.75)  m  196 

5  Elektriskais kabelis (3*1.5)  m  123 

6  16 kanālu video reģistrators  gab  1 

7  HDD 1 Tb  gab  1 

8  Monitors  gab  1 

9  Kabeļu kanāls 10*20mm  m  80 

10  UTP CAT5E kabelis  gab  100 

Kalupes pamatkola 

1  Videokamera (iekšējā)  gab  6 

2  Videokamera (ārējā)  gab  5 

3  Koaksiāls video kabelis (balts)  gab  393.5 

4  Elektriskais kabelis (3*0.75)  m  121 
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5  Elektriskais kabelis (3*1.5)  m  0 

6  16 kanālu video reģistrators  gab  1 

7  HDD 1 Tb  gab  1 

8  Monitors  ga  1 

9  Kabeļu kanāls 10*20mm  m  80 

10  UTP CAT5E kabelis  m  100 
 

 
3.2 Iekārtu rūpnīcas un apkalpošanas garantijas laiks nedrīkst būt mazāks kā diviem gadiem. 
3.3 Iekārtu uzstādīšanu, regulēšanu, pārbaudi veic piegādātājs, iekļaujot izmaksas piedāvājuma 

summā. 
 

4 Tehniskas prasības 
 
4.1. Tehniskās specifikācijas: 
 
Nr.p.k.  Parametrs  Minimālā prasība

1. Videokamera (iekšējā) – HD‐N238DIR_2WF vai ekvivalents
1  Kameras tips  Iekšējā ‐ Krāsu dienas/nakts
2  Pikseli kopā  NTSC=811(H) * 508(V) / PAL=795(H) * 595(V) 
3  Pikseli efektīvie  NTSC=768(H) * 494(V) / PAL=752(H) * 582(V) 
4  Skenēšanas sistēma  2:1 Interlace 
5  Sinhronizācija  Iekšējā
6  O.S.D  Ir 
7  Backlight  OFF / HSBLC / BLC Selectable 
8  Izšķtspēja  Day Time : 600TV Lines / Night Time : 700TV Lines 
9  Signāls  52dB (AGC Off, Weight On)
10  Minimālā apgaisme  0.000006Lux(IR LED ON) 
11  Baltās krāsas balanss  ATW / AWB / Manual / Indoor / Outdoor 
12  Elektroniskā slēdža darbības ātrums  AUTO (1/50sec, 1/60sec ~ 1/100,000sec) 
13  Kustības sensors  On/Off (4 Zonas)
14  Spogulis  Off / On 
15  Asums  0~31’(Level Adjustable) 
16  Dienas/nakts izvēle  Color /(BW_Smart‐IR‐On/Off)/ Auto / EXT 
17  Digitālā tālummaiņa  On(*32) / Off
18  Barošana  DC 12V (AC / 24V ‐ Option) 
19  Objektīvs  4.3mm Fixed Board Lens 
20  Garantijas termiņš  Vismaz 2 gadi
 

2. Videokamera (ārējā) – HD‐D903TDN_3DV vai ekvivalents 
1  Kameras tips  Ārējā ‐ Krāsu dienas/nakts 
2  Pikseli kopā  NTSC=811(H)*508(V)/PAL=795(H)*596(V) 
3  Pikseli efektīvie  NTSC=768(H)*494(V)/PAL=752(H)*582(V) 
4  Skenēšanas sistēma  2:1 Interlace 

NTSC=15.734KHZ(H)/59.94HZ(V)/PAL=15.625KHZ(
H)/50.00HZ(V) 

5  Sinhronizācija  Internal / Line Lock 
6  Izšķtspēja  600TV Lines (700 Night) 
7  Signāls  More than 50dB 
8  Minimālā apgaisme  CDS OFF : 0.1Lux / CDS ON 0.00006 Lux 
9  Baltās krāsas balanss  ATW/AWBC/MANUAL(1800`L~10,500`K) 
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10  Elektroniskā slēdža darbības ātrums  NTSC=Auto/Manual(1/60sec~1/120,000sec)/PAL=

Auto/Manual(1/50sec~1/120, 000sec) 
11  Asums  ON/OFF (Level Adjustable) 
12  Dienas/nakts izvēle  ON/Auto Selectable(Electrical) 
13  Barošana  DC 12V
14  Objektīvs  DC Auto lris Varifocal Lens(3.5mm~16mm) 
15  Garantijas termiņš  Vismaz 2 gadi 
 

3. 16 kanālu video reģistrators – MX‐08 vai ekvivalents
1  Tips  16Ch ‐ 480/480 Standalone 
2  Operētājsistēma  Embedded Linux vai ekvivalents 
3  Video ieeja  16 BNC 
4  Video izeja  1 BNC, 1 VGA
5  Audio ieeja  16 RCA 
6  Audio izeja  1 RCA 
7  Kompresija  H.264 
8  Ieraksta ātrums  Max. 480(400)fps
9  Ieraksta izšķirtspēja  Max. 704 x 480(576) 
10  Ieraksta režīms  Auto, Continuous, Manual, Event (Sensor, Motion, 

Audio) 
11  Displeja režīms  16/9/4/1/SEQ ‐ LIVE, 16/9/4/1 ‐ P.B 
12  Displeja izšķirtspēja  LCD : SXGA(1280x1024), TV : SDTV(720x480/576)
13  Sensora ieeja / Releja izejas  4/1 ‐ NC/NO(1ch) 
14  Backup & Kopēšanas saskarnes  USB2.0, Network 
15  Tīkla saskarnes  Ethernet 10/100, ADSL, Cable modem 
16  PTZ saskarnes  RS485
17  Iekšējie cietie diski  2 HDD 
18  Pieejas kontrole pie sistēmas  Front Push Button, USB2.0 Mouse, IR Remote 

Controller, Key Controller, Network 
19  Barošana  12V/5A 
20  Garantija  Vismaz 2 gadi 
*Jāparedz video reģistratora pieslēgums pie skolas esošā datoru lokāla tīkla.
 

4. Monitors  
1  Tips  LED 
2  Savienojuma veids  VGA
3  Izšķirtspēja  1920x1080 
4  Reakcijas laiks  5ms 
5  Izmērs  21.5”
6  Garantija  Vismaz 2 gadi 
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3. pielikums 
Iepirkums „Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr. DND 2011/35. 
 
 

VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS  
LĪGUMS NR.____ 

 
Daugavpils        2011. gada ___. decembrī 
 
 Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. LV 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, 
Daugavpils  LV-5401, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas novada pašvaldības izpilddirektore 
Vanda Kezika, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un _______________ 
(nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) _______________ (pārstāvja amats, vārds, 
uzvārds) personā, , kas darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības tiesību pamats),  turpmāk 
tekstā Piegādātājs, no otras puses, abas kopā Līdzēji noslēdza šo Līgumu par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets 
 

1.1. Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja  pasūtījumu un atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam 
(1.pielikums), iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2011/35, piegādā Pasūtītajam, bet Pasūtītājs  
pieņem īpašumā  videonovērošanas sistēmu, turpmāk tekstā saukta Prece.  

1.2. Piegādātājs piegādā un uzstāda, kā arī veic garantijas apkalpošanu atbilstoši šā Līguma 
nosacījumiem. 

 

 2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
 

2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos 
izdevumus, ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), tai skaitā PVN 22 
% apmērā, kas ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), turpmāk tekstā 
– Līguma summa.  

2.2. Līguma summu Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), tai skaitā PVN 
22 % apmērā, kas ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), apmēra  
Pasūtītājs  apmaksā  10  (desmit) darba dienu  laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas un Preces pavadzīmes – rēķina apstiprināšanas, pārskaitot naudu 
Piegādātāja norādītājā bankas kontā. 

2.3. Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1 % (nulle komats viens procenti) apmērā no 
piegādāto un neapmaksāto Preču vērtības par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk 
kā 10 % no Līguma summas. 

 

3. Preces pieņemšanas – nodošanas nosacījumi 
 

3.1. Piegādātājs nodod Preci, nodrošina tās piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam ne vēlāk ka līdz 
2011. gada 20.decembrim.  

3.2. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta  diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un 
Līdzēju pilnvarotie pārstāvi paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst 
par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

3.3. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tas) nav piegādājis, piegādājis 
nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijas (1.pielikums) noteiktajām 
prasībām, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz 
sava rēķina tie jānovērš 6 (sešu) dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Piegādātājam tiek 
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aprēķināts līgumsods 0,1 % (nulle komats viens procenti)  apmērā no Līguma summas, 
par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu. 
 

3.4. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šā Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

3.5. Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā 
norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

3.6. Līdz Preču nodošanai Pasūtītājam visus ar Precēm saistītos riskus uzņemas Piegādātājs.   
 

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. 

4.2. Preces garantijas laiks ir noteikts 2 gadi (divi gadi) no Preces nodošanas dienas, ja tā tiek 
izmantota saskaņā ar ekspluatācijas prasībām. 

4.3. Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces 
nepareizas ekspluatācijas dēļ. 

4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu 10 (desmit) 
dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža. 

 
 

5. Līdzēju saistības 
 

5.1. Piegādātāja saistības: 
5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi un montāžu, kā arī Preces apkalpošanu 

garantijas laikā. 
5.1.2.  Piegādātājs veic Preces piegādi un montāžu Pasūtītāja uzraudzībā. 
5.1.3. Piegādātājs apņemas Preces piegādes un montāžas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot 

Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 
5.1.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājām un trešajām 

personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams. 
5.2. Pasūtītāja saistības: 
5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 
5.2.2.  Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un 

montāžai. 
5.2.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja  piegādātās un uzstādītās preces pieņemšanu. 
5.2.4. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. 
 

6. Līdzēju pilnvarotās personas 
 

6.1. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju pilnvarotās 
personas: 
6.1.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona: _____________ (vārds uzvārds), _________ (amats) 
_____________  (tālruņa numurs, fakss numurs). 
6.1.3. Piegādātāja pilnvarotā persona: _____________ (vārds uzvārds), _________ (amats) 
_____________  (tālruņa numurs, fakss numurs). 
6.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības: 
6.2.1. parakstīt preču pavadzīmi; 
6.2.2. saskaņot Preču piegādes un montāžas laiku, un veikt Līguma izpildes uzraudzību; 
6.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi; 
6.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvām vai bojātām Precēm, tai skaitā Preču apmaiņu 

pret atbilstošas kvalitātes Precēm. 
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6.2.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.  
 
 
6.3. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā 

pielikumos.  
6.4. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma apakšpunktā minētos 

rekvizītus (tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).  
 

7. Nepārvarama vara 
 

7.1. Līdzējs tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 
šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas 
dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā 
vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Līdzēju kontroles un atbildības (dabas katastrofas, 
ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, 
streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles robežās un kavē 
līgumsaistību izpildi).  

7.2. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Līdzēju 
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno 
izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un 
apstiprinājumu.  

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir 
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt 
zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā. 

 

8. Līguma darbības termiņš 
 

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma saistību izpildei. Līguma 
parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 

8.2. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek 
uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu 
un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi. 

 
9. Citi noteikumi 
 

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums 
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēji piemēro Līgumu atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.  

9.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa 
numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram 
Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā 
izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā 
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Līdzēju 
pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

9.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek 
spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina 
Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.  
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9.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Līdzēji risina 

savstarpēju pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu 
risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 
 
9.5. Par Līguma grozījumiem Līdzēji vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem 

pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  
9.6. Līdzēji nav tiesīgi nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai 

personai. 
9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz piecām lapām, katram 

Līdzējam pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
 
10. Līdzēju rekvizīti un paraksti  
Pasūtītājs: Piegādātājs: 
Daugavpils novada dome 
Reģ. Nr. LV 90009117568, 
Juridiskā adrese:  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 
Tālr. 654 22238, fakss 654 76810 
Kredītiestādes nosaukums: Valsts kase  
Bankas kods: TRELLV22  
Norēķinu konts: LV37TREL9807280440200 
 
Novada pašvaldības izpilddirektore 
 
                                                      V.Kezika 
 
 
 
z.v. 

Nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
 
Bankas nosaukums 
Konta numurs 
Bankas kods  
 
Pārstāvja amata nosaukums 
paraksts 
Paraksta atšifrējums  
 
 
 
z.v. 

 
 
 


