
3.pielikums 

Līguma projekts 

LĪGUMS Nr.__________  

 

Rēzeknē 2017. gada ___._____ 

Rēzeknes tehnikums, reģistrācijas Nr. ………….. (turpmāk tekstā - Pircējs), tās direktores Benita 

Virbules. personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikuma, no vienas puses un  

_______________, reģ. Nr _______________, adrese - ________________(turpmāk tekstā Pārdevējs), 

tās _______ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz ______ pamata, turpmāk tekstā -Puses, 

saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtību un iepirkuma „Rēzeknes tehnikuma Izglītības 

programmas „Autotransports” materiāltehniskais nodrošinājums” ar iepirkuma identifikācijas Nr. 

RT2017/5, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas 

„Autotransports” materiāltehniskais nodrošinājumu (turpmāk - Prece) atbilstoši Līguma pielikumā 

(Tehniskais un finanšu piedāvājums) noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja iesniegtajam 

tehniskajam un finanšu piedāvājumam. Līguma pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.  

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās 

Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, 

Pārdevējs piedāvā Pircējam, un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. 

Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkumā 

prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. 

Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie 

Iepirkuma nosacījumi atbilstoši izvirzītajām prasībām. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa par piegādāto Preci 1.iepirkumu daļā (nosaukums), __.lote (nosaukums) sastāda 

EUR _______ (_________) bez PVN 21%, kopējā Līguma summa ar PVN 21% sastāda EUR 

________(___________), atbilstoši Pārdevēja Iepirkuma piedāvājumā noteiktajai Preces pārdošanas cenai, 

kas norādīta Līguma pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”.    

2.2.  Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., 

tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, 

kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet 

PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 

aktu aktuālajai redakcijai bez atsevišķas Pušu vienošanās.  

2.3. Pircējs apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā apmaksāt ar pārskaitījumu Preču pavadzīmē  norādīto summu 

uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Prece ir saņemta, kad Pircējs ar savu parakstu ir apliecinājis Preces 

saņemšanu. 

2.4. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  pārskaitījumu Preču pavadzīmē, Pārdevējs norāda 

pilnas apmaksas datumu, šī Līguma datumu un numuru, iepirkuma identifikācijas numuru attiecībā – Nr. 

RT2017/5; attiecībā uz projekta ietvaros iepirktām precēm -  Nr.RT2017/5, projekta vienošanās Nr. 

7.2.1.2./15/I/001, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus attiecībā uz iepirkuma daļām.  

2.5. Līguma 2.4.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt Preču 

pieņemšanas – nodošanas aktu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī 

Līguma 5.2.punkta nosacījumi. 

2.6. Līguma summas apmaksa tiek finansēta no Izglītības iestādes budžeta līdzekļiem un "Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 

garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 

garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 

ietvaros", vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, finanšu līdzekļiem. 

2.7. Līguma pielikumā Preču sortiments ir norādīts kā plānotais un Pircējam Līguma darbības laikā nav 

jāiegādājas viss plānotais Preču sortiments. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā netiek sasniegta Līguma 



summa kādā no iepirkuma daļām vai Preces netiek iegādātas plānotajā apjomā, Pircējam nav pienākums 

atmaksāt Pārdevējam starpību. 

3. PREČU IEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

3.1. Pārdevējs piegādā Pircējam pasūtītās Preces 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no brīža, kad 

Pircējs veicis Pārdevējam piegādes pieprasījumu saskaņā ar Līguma 3.1. punktā noteikto. Pircējam 

ir tiesības noteikt piegādes veikšanu pa daļām. Šajā gadījumā Līguma 2.3. punktā noteiktais 

maksājums tiek veikts atbilstoši piegādātās Preces vērtībai. 

3.2. Pārdevējs nodod, un Pircējs pieņem Preci __(adrese)____, parakstot Preču pavadzīmi.  

3.3. Pircējam ir tiesības pirms Preces pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā pārbaudīt Preci, nepieņemt 

to un neparakstīt Preču pavadzīmi, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Pārdevēja tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1) noteiktajam, iesniedzot Pārdevējam rakstveida 

pretenziju. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sagādāt Preci 

atbilstoši Līguma noteikumiem. Neatbilstību novēršanas periods tiek ieskaitīts kopējā piegādes 

termiņā. 

3.4.Par Līguma prasībām neatbilstošo Preci jau pēc Līguma 3.3. punktā noteiktā Preču pavadzīmes 

parakstīšanas, Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc fakta 

konstatēšanas, nosūtot paziņojumu un uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām 

neatbilstībām. Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit 

četru) stundu laikā jāierodas pie Pircēja. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt 

aktu bez Pārdevēja piedalīšanās. 

3.5. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām 

atbilstošu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.punktā minētā akta sastādīšanas brīža. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pircēja tiesības: 

4.1.1. saņemt no pārdevēja informāciju un paskaidrojumus par līguma izpildes gaitu un citiem līguma 

izpildes jautājumiem; 

4.1.2. pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā un Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā 

un finanšu piedāvājumā minētajām prasībām; 

4.1.3. pārbaudīt Pārdevēja iesniegto Preču kvalitāti, Preču un dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 

4.1.4.  pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preces, ja Preces vai to dokumentācija neatbilst Līguma 

noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un/vai Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā noteiktajam; 

4.1.5. apturēt līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos; 

4.1.6. apturēt un atlikt līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai šajā līgumā 

noteiktajos gadījumos; 

4.1.7. atkāpties no līguma ārējā normatīvajā aktā vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos; 

4.1.8. aizstāt pircēju kā līdzēju ar citu iestādi, ja pircēju kā iestādi reorganizē vai mainās tā 

kompetence; 

4.1.9. Pircējam ir tiesības izbeigt līgumu, ja Pircēja izmaksas sasniedz līgumā noteikto kopsummu. 

4.2. Pircēja pienākumi: 

4.2.1. pieņemt Preci, ja tā atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā noteiktajam; 

4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 

4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā. 

4.3. Pārdevēja tiesības: 

4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā 

tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam. 

4.4. Pārdevēja pienākumi: 

4.4.1. saskaņot ar pircēju līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi; 

4.4.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam; 

4.4.3. laikus informēt pircēju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem līguma izpildē un 

apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā 

izpildi noteiktajā laikā; 

4.4.4. nodrošināt Preču nodošanu Pircējam tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina 

pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot; 



4.4.5. garantēt, ka piegādāta Prece atbildīs Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām; 

4.4.6. nodrošināt Precei garantijas termiņu ne mazāku kā ………….. gadi, skaitot no Līguma 3.3. 

punktā noteiktā Preču nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas; 

4.4.7. ja Pārdevējs pārdevis nekvalitatīvu un/vai tādu Preci, kura neatbilst Pārdevēja tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Preci, tad tas uz sava 

rēķina apmaina Preci Līgumā noteiktajā termiņā pret jaunu, kvalitatīvu un atbilstošu tehniskajā 

specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

4.4.8. Pārdevēja pienākums ir informēt pircēju, tiklīdz Pārdevēja izmaksas sasniedz līgumā noteikto 

kopējo summu, un saskaņot turpmāko rīcību. 

5. LĪGUMA SANKCIJAS 

5.1.Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa 

procenta) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 

procentiem no pamatparāda. 

5.2.Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1% 

(viena desmitdaļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda.  

5.3.Līguma 5.1.un 5.2. punktos noteikto maksājumu samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. 

6. KVALITĀTE, PREČU GARANTIJA 

6.1.Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām. 

6.2.Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un tās 

nepieciešamības gadījumā glabājot. 

6.3.Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma 

noteikumiem, tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un 

normatīvajos aktos noteiktajam. 

6.4.Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz Pārdevēja 

Līgumā noradīto adresi vai nododot personīgi Pārdevēja pārstāvim. 

6.5.Piegādātājam Precēm tiek noteikta ________ garantija. Ja garantijas laikā tiek atklāti piegādātās 

Preces defekti, Pārdevējs tos novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja rakstveida pieprasījuma 

saņemšanas. 

6.6. Risku par līgumā neparedzētām piegādēm, kas nepieciešamas līguma pilnīgai izpildei, uzņemas pārdevējs. 

Šo risku uzņemas pircējs, ja: 

6.6.1. neparedzēto piegāžu nepieciešamība ir radusies tādu no līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus 

līdzēji, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt; 

6.6.2. neparedzētas piegādes ir ierosinātas pēc pircēja iniciatīvas, pircējam precizējot vai papildinot līguma 

priekšmetu vai līguma objektu; 

6.6.3. līgums objektīvu, no pārdevēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veiktas 

neparedzētas piegādes.  

6.6.4. Ja risku par līgumā neparedzētām piegādēm uzņēmies pārdevējs, to izpilde negroza līguma cenu.  

6.6.5. Ja risku par līgumā neparedzētām piegādēm uzņēmies pircējs, līguma cena tiek grozīta Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus līdzēju 

kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no līdzējiem veikt kādu no 

līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus 

piesardzības pasākumus. 

7.2. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu: 

7.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

7.2.2. kas nav radies līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

7.2.3. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

http://likumi.lv/ta/id/133536-publisko-iepirkumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/133536-publisko-iepirkumu-likums


7.3. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu 

vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no 

nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

7.4.Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. 

8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

vai līdz līgumcenas sasniegšanai. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena 

nav izlietota, līgums ir spēkā, kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit sešus) 

mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas. 

8.2.  Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma šādā gadījumā: 

8.2.1. pārdevējs ir nokavējis izpildījuma termiņu; 

8.2.2. izpildījums neatbilst līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā 

termiņā; 

8.2.3. pārdevējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas 

vai apliecinājumus; 

8.2.4. pārdevējs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

8.2.5.  ir pasludināts pārdevēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

pārdevējam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

pircēja tiesības, kuras izriet no līguma; 

8.2.6. pārdevējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

8.2.7. pārdevējs pircējam nodarījis zaudējumus; 

8.2.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar piegādātāja darbību vai 

bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk 

nekā 25 % apmērā no līguma summas; 

8.2.9. pārdevējs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā ja pārdevējs nav sasniedzams juridiskajā 

adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 

8.2.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus 

līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % 

apmērā. 

8.2.11. Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos: 

8.2.11.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 

8.2.11.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu 

pārskatīšanu, un tādēļ pircējam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta 

finansējums, ko pircējs gribēja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 

8.2.11.3. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, 

iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma 

atcelšanai no pārdevēja puses. 

8.2.11.4. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts  

10 darba dienu laikā neceļ iebildumus. 

8.2.11.5. tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja līdzējs ir ticis brīdināts 

par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu līgumā 

10 darba dienu laikā. 

8.2.12. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma darbību, kamēr 

tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu. 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1.Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, 

pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds 

tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējas 

jurisdikcijas tiesā. 

9.2.Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 61. panta noteiktajos gadījumos, noformējot Līguma grozījumus, labojumus un 

papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi, un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 



9.3.Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

9.4.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu kontaktpersonas, Pušu amatpersonu paraksta 

tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, 

adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai 

Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi 

savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie 

nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

9.5.Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā. 

9.6.Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā, pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

10.PIELIKUMI 

10. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

10.1. 1.pielikums –Tehniskais un finanšu piedāvājums ____ (_______) lapām. 

 

Pircējs Pārdevējs 

 


