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1. Vispār īgā informācija 
1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 8.2 pantā 

noteiktajām prasībām. 
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VS 2016/12 
1.3. Ziņas par pasūtītāju: 
1.3.1. Pasūtītājs Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Pasūtītājs). 
1.3.2. Adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602; 
1.3.3. Kontaktpersona: sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, 

63602200, fakss 63602210, e-pasts: maris.reinbergs@ventspils.lv vai tehniskais direktors 
Eduards Bonfelds, e-pasts: eduards.bonfelds@ventspils.lv 

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 
1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami vienai no 1.3.3.punktā minētajām kontaktpersonām Pašvaldības SIA 

„Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā līdz 2016. gada 5.augustam plkst. 
14:00, darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:00. 

1.5. Iepirkuma mērķis - noteikt piedāvājumu ar viszemāko cenu.  
1.6. Iepirkuma priekšmets – Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 

saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (pielikumu Nr.2). 
Piedāvājums iesniedzams par pilnu apjomu. 

1.7. Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šā iepirkuma nolikums, turpmāk – Nolikums, 
un pielikumi (Nr.1., Nr.2. un Nr.3), turpmāk kopā saukti – Iepirkuma dokumenti. 

1.8. Iepirkuma dokumentiem ir brīva pieeja PSIA „Ventspils siltums” mājas lapā: 
www.ventspilssiltums.lv (http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi), kā arī interesenti ar 
iepirkuma dokumentiem var iepazīties un saņemt tos līdz 2016.gada 5.augustam Pašvaldības 
SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā, darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00, 
iepriekš piezvanot Nolikuma 1.3.3. punktā minētajām kontaktpersonām. 

 
2. Dalības nosacījumi un prasības Pretendentiem 

2.1. Iepirkumā var piedalīties fiziska un juridiska tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, personu 
apvienība vai personālapvienība, kura atbilst visām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām 
un var nodrošināt iepirkuma izpildi un atbilst sekojošiem dalības nosacījumiem: 

2.1.1. Nav pasludināts pretendenta 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 tas tiek likvidēts; 

2.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 
aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu 
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

2.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 
attiecināmi 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētie nosacījumi. 

2.1.4. Pretendenta piegādātajai tehnoloģiskajai smiltij jāatbilst tehniskajai specifikācijai. 
 

3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti 
3.1. Pretendentam jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti: 
3.1.1. LR UR vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izdota izziņa par personām ar pārstāvības tiesībām. 

Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
3.1.2. Dokuments (tehnoloģiskās smilts analīzes) par tehnoloģiskās smilts atbilstību tehniskajai 

specifikācijai. 
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3.1.3. Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 
to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz 2016.gada 18.jūlijs. 

3.2. Pretendenti, kuri neatbilst pretendentu atlases prasībām vai, ja viņi nav iesnieguši visus vai 
nepilnīgi iesnieguši Nolikumā pieprasītos dokumentus, netiks kvalificēti un tiks izslēgti no 
turpmākas dalības iepirkumā.  

 
4. Piedāvājumu dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārt ība 

4.1. Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 
● Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1); 
● Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar pielikumu Nr.2); 
● Atlases dokumenti. 

4.2. Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1) iesniedzams atbilstoši Nolikuma prasībām. 
4.3. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jābūt 

pievienotam pretendenta apstiprinātam dokumentu tulkojumam latviešu valodā. Pretrunu 
gadījumā par pamatu tiks ņemti tulkojumi latviešu valodā. 

4.4. Pretendenta pieteikums, tehniskais piedāvājums (pilnībā aizpildītas tehniskās specifikācijas 
saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.2) un apliecinājumi jāparaksta amatpersonai (-ām) ar 
pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotai (-tām) personai, pievienojot pilnvaru vai pretendenta 
apliecinātu pilnvaras kopiju. Pārējie dokumenti jāparaksta personai, kura attiecīgo dokumentu ir 
sagatavojusi, norādot ieņemamo amatu un paraksta atšifrējumu. 

4.5. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz vāka jābūt šādām norādēm: 
● piedāvājums Iepirkuma „Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums””, 

ar identifikācijas Nr. VS 2016/12; 
● pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, 

tālruņa numurs, faksa numurs; 
● aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 

piedāvājumā iekļautie dokumenti. 
4.6. Ja piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikuma punkta 4.4. prasībām, Pretendents tiks izslēgts no 

dalības iepirkumā. 
4.7. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar uzrakstu 

„ORIĢINĀLS” un viena oriģināla kopiju ar uzrakstiem „KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā starp 
oriģinālu un kopiju Komisija par pareizu uzskatīs piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. 

4.8. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu, uz aploksnes 
norādāma šāda informācija: 

● Iepirkumam „Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums””, ar 
identifikācijas Nr. VS 2016/12;  

● adresāts – pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils; 
● Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis. 

4.9. Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretējā gadījumā tas tiks izslēgts 
no tālākas dalības iepirkumā. 

4.10. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai 
papildināt. 

 
5. Pretendentu piedāvājumu pārbaude, izvērt ēšana un izvēle 

5.1. Piedāvājumus jāiesniedz Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā 
līdz 2016.gada 5.augustam plkst. 14:00 vienai no 1.3.3.punktā minētajai kontaktpersonai. 

5.2. Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek Komisijas atklātā sēdē, bet atlase, piedāvājumu 
pārbaude un izvēle notiks Komisijas slēgtā sēdē. 

5.3. Komisija ir tiesīga izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā, un tālāk piedāvājumu neizskata ja: 
● Pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām, vai nav iesniedzis visus pieprasītos 

Pretendentu atlases dokumentus, dokumentu kopijas vai neatbilst tehniskās specifikācijas 
prasībām; 

● Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām. 
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5.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. 
5.5. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem paskaidrojumus par iesniegtajiem piedāvājumiem, 

ja tas nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai. Pretendenti paskaidrojumus iesniedz rakstveidā 
nosūtot pa faksu vai pastu. 

5.6. Par Komisijas lēmumu Pasūtītājs informēs Pretendentus rakstiskā veidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc Komisijas attiecīga lēmuma pieņemšanas. 

5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai. 
5.8. Gadījumā, ja neviens piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, vai arī Iepirkumam nav 

iesniegts neviens piedāvājums, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez uzvarētāja 
noteikšanas. 

5.9. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu, 
Komisija izvēlas nākamo pretendentu, kuram ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu pēc 
kopējās līgumsummas, un kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, un nav noraidīts kā 
neatbilstošs Pretendentu atlases prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu, tad 
Pasūtītājs pārtrauc iepirkumu. 

5.10. Saskaņā ar Likuma 8.2 panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai uz Pretendentu neattiecas Likuma 
8.2  panta piektajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs izmanto Ministru 
kabineta noteikto informācijas sistēmu. 

5.11.  Ja tiks konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 
pretendents netiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs informēs pretendentu, ka 
konstatēti nodokļu parādi un noteiks termiņu – 10 (desmit) darba dienas (pēc paziņojuma 
nosūtīšanas dienas), parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Šajā 
termiņā pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecināta 
izdruka no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, 
kas apstiprina, ka nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Gadījumos, kad 
augstāk minētos dokumentus pretendents neiesniedz Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai nodokļu 
parāds kopsummā pārsniedz 150 euro, pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.  
 

6. L īguma noslēgšana 
6.1. Līgums tiks publicēts Likuma 8.2 panta trīspadsmitās daļas kārtībā. 
6.2. Līguma darbības laiks – līdz 31.08.2017. 

 
7. Pārējie nosacījumi  

Pielikumā:  
 1.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma 
 2.pielikums – Tehniskās specifikācijas 

3.pielikums – Iepirkuma līguma projekts  
Augstāk minētie pielikumi Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 
Valdes priekšsēdētājs         A.Uzaris 
 
 
 
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 
Valdes loceklis         A.Mertens 
 
 
Sagatavoja: 
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 
sagādes un transporta daļas vadītājs       M.Reinbergs 
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1.Pielikums 
 
 
 

Pretendenta  pieteikums. 
 

201__.gada................ 
 
 
Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī 
 
 
.................................................................................................................................................................................................. 

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/ 

iepazinušies ar augstāk minēto Nolikumu, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par tehnoloģiskās smilts 
piegādi Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” saskaņā ar šo Nolikumu, tam pievienotā līgumprojekta 
nosacījumiem par līgumcenu: 
 

 EUR/t, bez 
PVN 

Tonnas Kopā EUR 

Tehnoloģiskās smilts cena (ar piegādi Talsu ielā 
69, Ventspils) 

   

Piedāvātā līgumcena      
PVN 21%    

Piedāvātā līgumsumma ar PVN    

-         piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas ..............................................  

-         piegādes vieta Talsu iela 69, Ventspilī  

-         tehnoloģiskās smilts ražotājs  ................................................................................. 
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 
- iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām; 
- katrai partijai tiks pievienota atbilstības deklarācija – garantējam atbilstību Tehnisko specifikāciju 

prasībām  
 

Kamēr tiek sagatavots un noslēgts iepirkuma līgums, mūsu piedāvājums kopā ar Jūsu rakstisku tā akceptu, 
veidos saistības starp mums. 
 Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko vai jebkuru piedāvājumu, kuru Jūs saņemsiet. 
 
 
 
 Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats....................................... 
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2.Pielikums 
Tehniskās specifikācijas 

Iepirkuma priekšmets – tehnoloģiskās smilts piegāde.  
Tehnoloģiskās smilts piegādes vieta – Talsu iela 69, Ventspilī. 
Tehnoloģiskajai smiltij jābūt izžāvētai (sausai). Smilts tvertni uzpilda no smilšu transportēšanas 
autocisternas ar pneimatisko metodi (iespējams izmantot arī citu metodi saskaņā ar pasūtītāja 
prasībām). Viena piegādes partija – ne vairāk kā 26t. 
Tehnoloģisko smilšu graudiņu izmērs no 0.3 līdz 1.6mm. 
Saķepšanas temperatūrai jābūt virs 1450oC. Smilts ķīmiskais sastāvs: 

  Daudzums 
SiO2 % < 92 
Al 2O3 % 3 – 15 
Fe2O3 % < 2 
CaO % 0.3 – 2.5 
MgO % 0.2 – 1 
Na2O % 0.7 – 3.5 
K2O % 1.2 – 6 
H2O % < 0.3 
Humus % < 1 
Blīvums Kg/m3 1300 – 1600 
Saķepšanas temperatūra oC >1450 

 
Tehnoloģiskās smilts patēri ņa apjomi ir 310 t līdz 31.08.2017.: 

2016/17.gads tonnas

Septembris 12
Oktobris 32
Novembris 27
Decembris 29
Janvāris 47
Februāris 35
Marts 50
Aprīlis 43
Maijs 11
Jūnijs 5
Jūlijs 13
Augusts 6
Kopā 310  

Paraksts _______________________________________________  
        (Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds uzvārds, amats) 

 
2016.gada “____.”______________  
 
Tehniskais direktors       E.Bonfelds 
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3.Pielikums 
IEPIRKUMA L ĪGUMS 

 (PROJEKTS) 
 
2016.gada “____.”______________                 Ventspilī 
 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (vienotais reģ. Nr.40003007655), turpmāk - Pircējs, valdes 
priekšsēdētāja Ar ņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, no 
vienas puses,  un ____________________________________ (reģ. Nr._______________), turpmāk - 
Pārdevējs, ___________________________________________ personā, kurš darbojas uz 
_______________________ pamata , no otras puses, (turpmāk - Puses), noslēdz šo līgumu (turpmāk - 
Līgums) par zemāk minēto: 

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt tehnoloģiskās smiltis (turpmāk-

Prece) saskaņā ar Iepirkuma „Tehnoloģiskās smilts piegāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums””, VS 
2016/12 piedāvājumu un __.__.2016. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Iepirkumu komisijas lēmumu 
Nr._________, ievērojot šī Līguma turpmākos noteikumus. 

1.2. Pārdevējs apņemas pārdot  310 t tehnoloģiskās smilts no Līguma noslēgšanas dienas līdz 28.02.2017. 
saskaņā ar Līguma pielikumu (Pielikums Nr.1). Preces pirkums-pārdevums notiek periodiski, pa daļām 
(partijās)  saskaņā ar Pircēja pasūtījumu. Pircējs saglabā sev tiesības samazināt Līgumā un tā pielikumā 
norādīto Preces apjomu. 

1.3. Tehnoloģiskās smilts kvalitātes prasības saskaņā ar Līguma pielikumu (Pielikums Nr.2)        
2. Pirkuma maksa. 

2.1. Preces cena par vienu tonnu sastāda EUR/t ______ (bez PVN – 21%) tai skaitā piegāde līdz Talsu ielai 
69, Ventspilī. 

2.2. Ja Līguma izpildes gaitā mainās Latvijas Republikas nodokļi, kas ir tiešā saistībā ar šī Līguma izpildi, 
Puses vienojas par atbilstošām korekcijām. 

2.3. Apmaksa par kvalitātei atbilstošu Preci tiek veikta ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā 15 kalendāra 
dienu laikā pēc Preces saņemšanas. 

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis pārskaitījumu. Domstarpību gadījumā Pircējs 
ir tiesīgs pierādīt veikto samaksu, uzrādot Pārdevējam maksājuma uzdevumu ar Pircēja apkalpojošās 
bankas atzīmi par maksājuma veikšanu. 

3. Preču pasūtīšana, piegāde, pieņemšana. 
3.1. Par Preces piegādes datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes-rēķina, 

tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanu. 
3.2. Preces piegādes vieta – Talsu iela 69, Ventspilī,  saskaņā ar Pircēja pieprasījumu.  
3.3. Līguma noteikumiem atbilstoša Prece tiek nodota un pieņemta pamatojoties uz preču pavadzīmi – 

rēķinu, ko izrakstījis Pārdevējs un parakstījusi Pircēja pilnvarotā persona. 
3.4. Pie Preces pavadzīmes-rēķina ir jāpievieno materiālu testēšanas pārskats. 
3.5. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi (nodošanu) Pircējam saskaņā ar Pircēja pasūtījumu ne vēlāk kā 72 

stundu laikā no Pircēja pasūtījuma izdarīšanas brīža. 
4. Līgumslēdzēju pušu atbildība. 

4.1.  Par šajā Līgumā ietverto saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 
0,5%  apmērā par katru nokavēto dienu no termiņā neveiktā Preču pasūtījuma vērtības (Līgumā noteiktais 
Preces daudzums (310 t) reizināts ar Līguma 2.1.punktā noteikto Preces cenu).  Pircējs ir tiesīgs šo 
līgumsodu ieturēt no Pārdevējam  pienākošās atlīdzības par Preci. Ja saistību izpildes pārtraukums ilgst 
vairāk par 2 (divām) dienām, Pārdevējam papildus jāsedz Pircēja zaudējumi. 

4.2.  Par laikā neapmaksātiem rēķiniem, Pircējs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā par katru nokavēto dienu no 
termiņā neapmaksātās summas (Līgumā noteiktais Preces daudzums (310 t) reizināts ar Līguma 
2.1.punktā noteikto Preces cenu). 

4.3.  Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem un Pārdevējs to apmaina uz sava 
rēķina 24 stundu laikā. 

4.4.  Gadījumā, ja tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz kvalitāti, Pircējs var izteikt savas pretenzijas 
Pārdevējam 10 dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. 

4.5.  Pretenzijas, kas saistītas ar Līgumsaistību izpildi Pusēm jāizskata ne vēlāk kā 10 dienu laikā no pretenziju 
saņemšanas dienas. Nekvalitatīvo Preci Pārdevējs apmaina uz sava rēķina Pircēja noteiktajā laikā. 

4.6.  Ja Pārdevējs pārtrauc Līguma izpildi pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pārdevējam jāsedz 
zaudējumi Pircējam un jāmaksā Pircējam līgumsods 10 % apmērā no Līguma kopējās summas (Līgumā 
noteiktais Preces daudzums (310 t) reizināts ar Līguma 2.1.punktā noteikto Preces cenu). Līgumsods 
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apmaksājams apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo zaudējumu summu. Zaudējumi jāsedz par laika 
posmu no Līguma izpildes pārtraukšanas dienas līdz dienai, kad notek Līguma darbības laika termiņš 
(1.2.punkts). 

 
5.Strīdu atrisināšana un atbildība. 

5.1.  Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, kas nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek atrisināti 
Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, pēc Pircēja piekritības. 

5.2.  Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai. 
5.3.  Gadījumā, ja Pircējam radušies zaudējumi tādēļ, ka Preces kvalitāte neatbilst noteiktām prasībām, kas 

norādītas Līguma 1.3.punktā, Pārdevējs pilnībā sedz šādus Pircēja zaudējumus. Pārdevēja atbildība par 
zaudējumiem neaprobežojas ar Preces apjoma vērtību. 

5.4.  Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām 
pusēm neatkarīgu nepārvaramu varas apstākļu dēļ. 

 
6. Citi noteikumi. 

6.1.  Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei. 
6.2.  Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja: 
6.2.1. Pārdevējs kavē Līguma izpildi ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām; 
6.2.2. ja divas reizes pēc kārtas dažādos pasūtījuma termiņos  konstatēta Preces kvalitātes neatbilstība 

Līgumā noteiktajai. Preces kvalitāti nosaka pēc sertificētas laboratorijas analīžu rezultātiem. Analīžu 
veikšanu apmaksā Pircējs. Ja analīžu rezultāti neatbilst 1.3.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, tad 
Pircējs rēķinu par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem izstāda Pārdevējam, un Pārdevējam jāveic 
tā apmaksa 5 (piecu) darba dienu laikā vai tā tiek ieturēta no Pārdevējam pienākošās atlīdzības par 
Preci; 

6.3.   Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar 6.2.punktu, Pircējs par to rakstiski brīdina Pārdevēju ne vēlāk 
kā 10 (desmit) kalendāra dienas  pirms laušanas datuma. 

6.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir  
parakstījušas abu pušu pilnvarotās personas. 

6.5.  Katrai pusei ir nekavējoties jāziņo otrai pusei par savas adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu. 
6.6.   Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ lapām, no kuriem viens 

glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja un visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

7.Līguma pušu juridiskās adreses. 
Pušu adreses un norēķinu konti: 
 
Pircējs: 
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”,  
Talsu  ielā 84, Ventspilī, LV - 3602, 
tel.: 63602200, fakss: 63602210 
Norēķ. rēķ. Nr.LV45HABA0001402060112,  
A/S „Swedbank” Ventspils filiālē, kods 
HABALV22, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003007655. 

  Pārdevējs: 
______________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_______________________ 

 
8.Šim Līgumam tiek pievienots. 

Pielikumā: 
1.pielikums – Plānotais Pircēja pasūtījuma grafiks. 
2.pielikums – Tehniskās specifikācijas.  
Pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 
PIRCĒJS:      PĀRDEVĒJS: 
   
_____________________       _____________________ 
 


