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1. Vispārīgā  informācija. 
1.1. Iepirkuma mērķis – traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai. 
Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja tiek noslēgts līgums ar piegādātāju par iepirkuma priekšmetu. 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu. 
Iepirkuma identifikācijas numurs: APP 2012/3. 
 
1.2. Pasūtītājs. 
1.2.1.Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000014512. 
Adrese: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611. 
Tālruņi: 64628241, 64628222;  e-pasts: info@audrini.lv 
 
1.3. Iepirkuma priekšmets. 
1.3.1. Traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju 
(pielikums Nr.1.). 
1.3.2. CPV kods: 34100000-8. 
 
1.4. Līguma izpildes laiks un vieta. 
1.4.1. Traktora piegāde jāveic līdz 2013.gada 21.janvārim Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes 
novads. 
 
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 
1.5.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Audriņu pagasta pārvalde, Lidicas iela 17, Audriņi, 
Audriņu pagasts, Rēzeknes novads – līdz 2012.gada 21.decembrim plkst. 10.00. 
Pēc šī termiņa iepirkuma piedāvājumi netiks pieņemti. 
1.5.2. Iepirkuma piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 21.decembrī plkst.10.00 Audriņu pagasta 
pārvaldes  iepirkumu komisijas sēdē. Komisijas sēde ir slēgta. 
1.5.3. Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Audriņu pagasta pārvaldē, Lidicas iela 17, 
Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, vai jāatsūta pa pastu ierakstītā sūtījumā. 
1.5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 
1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  
 
1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu. 
1.6.1. Piedāvājums sastāv no: 

• pretendenta pieteikuma (pielikums Nr.2); 
• informācijas par pretendentu, saskaņā ar pielikumu Nr.3; 
• pretendenta reģistrācijas apliecības kopijas;  
• atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajai daļai sastādītā apliecinājuma 

(pielikums Nr.4); 
• peļņas un zaudējumu aprēķina par 2011.gadu (no gada pārskata) kopijas vai gada 

ienākumu deklarācijas kopijas (zemniekiem); 
• tehniskai specifikācijai atbilstošā tehniskā piedāvājuma, saskaņā ar pielikumu Nr.5; 
• traktora reģistrācijas apliecības kopijas; 
• traktora fotoattēliem, ne mazāk par 4 (3 no ārpuses: no priekšas, no sāna, no aizmugures, 

un 1 no iekšpuses); 
• finanšu piedāvājuma, saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

1.6.2. Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.6.1.punktā noteiktajā secībā. Dokumentu kopijām 
jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
1.6.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam, apzīmogotam, ar satura radītāju. Pretendents  
piedāvājuma oriģinālu vienu eksemplāru ievieto aploksnē, aizlīmē un apzīmogo, uz tās jābūt 
uzrakstam: 

• iepirkumam „Traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai”;  
• identifikācijas numurs:  APP 2012/3; 



  
 

• pretendenta nosaukums un adrese; 
• „Neatvērt līdz 21.12.2012. plkst.10.00”. 

1.6.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām 
jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu, jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un 
jāparaksta pretendenta amatpersonai ar paraksta tiesībām vai pilnvarotai personai (atšifrējot 
parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu). 
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citās valodās sagatavotiem dokumentiem 
pievieno pretendenta pilnvarotas personas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
1.6.7. Piedāvājumā cenas norāda latos (LVL). 
 
1.7. Paredzamā līgumcena. 
Paredzamā līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa līdz 19999.99 bez PVN, kas paredzēta 
samaksai par traktora  piegādi. 
 
2. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli 
2.1.Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 
2.1.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 
prasībām;   
2.1.2. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 
paredzētie izslēgšanas noteikumi. 
 
2.2. Kvalifikācijas pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
2.2.1. informācija par pretendentu, saskaņā ar pielikumu Nr.3; 
2.2.2. pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;  
2.2.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajai daļai sastādīts apliecinājums 
(pielikums Nr.4). 
 
3. Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālajām un tehniskajām spējam. 
3.1. Profesionālo un tehnisko spēju pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz: 
3.1.1. peļņas un zaudējumu aprēķina par 2011.gadu (no gada pārskata) kopija vai gada ienākumu 
deklarācija (zemniekiem).  
 
4. Piedāvājumu vērtēšana. 
4.1. No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām 
un tehniskajai specifikācijai, kurus iesnieguši šī nolikuma 2. un 3.punktā izvirzītajām 
kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts visizdevīgākais piedāvājums, 
atkarībā no traktora cenas, izlaiduma gada, jaudas, nostrādāto motostundu un garantijas termiņa.  
 
5. Piegādes līguma nosacījumi. 
5.1. Piegādes līguma projekts pielikumā Nr.7. 
 
6. Pretendentu tiesības un pienākumi. 
6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu piekrišanu iepirkuma noteikumiem un 
atbildību par to izpildi. 
6.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, 
iesniedzot iepirkuma komisijai vadītāja parakstītu iesniegumu par sava piedāvājuma atsaukšanu. 
6.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts jebkurš no Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētajiem gadījumiem.  
6.4. Ar iepirkuma nolikumu pretendenti var iepazīties Audriņu pagasta mājaslapā 
www.audrini.lv  sadaļā „Cenu aptaujas”.  
6.5. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas 
pieprasījuma 10 darbdienu laikā iesniedz ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegtu 
Latvijas un ārvalsts kompetentas institūcijas (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā 

http://www.audrini.lv/


  
 

neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) izziņu, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.  
 
7. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana. 
7.1. Iepirkuma komisija nodrošina, lai pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un 
vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par šiem iepirkuma 
posmiem. 
7.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs. 
7.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības 
pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai 
tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas šajos procesos. 
7.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, 
ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai. Saņemot 
uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā. 
7.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 
pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, nosakot dokumenta iesniegšanas datumu.  
7.6. Ja pretendents noteiktajā laikā neiesniedz pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija 
piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.  
7.7. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem 
attiecīgu lēmumu. 
7.8. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst visām nolikumā 1.6.punktā noteiktajām 
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti. 
7.9. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, komisija 
izslēdz šo pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. 
7.10. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi 
(atbilstība tehniskai specifikācijai). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskai specifikācijai, 
komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. 
7.11. Finanšu piedāvājumu pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav 
aritmētisku kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu pasūtītājs 
paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumus, pasūtītājs ņem 
vērā kļūdu labojumus. Ziņas par aritmētiskām kļūdām komisija ieraksta protokolā, atsevišķi 
norādot par katrā piedāvājumā veiktajiem kļūdu labojumiem. 
 
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 
8.1. Iepirkuma komisija, turpmāk tekstā – komisija, organizē iepirkumu „Traktora iegāde 
Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai”. 
8.2. Komisija veic iesniegto dokumentu apkopošanu un izskatīšanu slēgtās sēdēs. 
8.3. Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto 
pretendentu. 
8.4. Komisija darbu veic, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma komisijas nolikumu 
un šo nolikumu. 
8.5. Ja iepirkumam ir iesniegts tikai viens piedāvājums, komisija pārbauda, vai šis piedāvājums 
ir atbilstošs un izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu. 
8.6. Ja no iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu un 
izdevīgu, piegādes līgums tiek noslēgts ar attiecīgo pretendentu. 
8.7. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbdienu 
laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas. 
8.8. Lēmums tiek pieņemts slēgtā sēdē, balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja  sēdē piedalās 
ne mazāk kā 2/3 komisijas locekļu.  
8.9. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ne 
agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas Latvijas un ārvalsts kompetentas institūcijas (ja 



  
 

pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) izsniegto izziņu, 
kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.  
8.10. Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu publicējams Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājaslapā internetā ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums.  
 
9. Informācijas saņemšana par iepirkumu. 
9.1. Pretendenti nepieciešamo informāciju par iepirkuma norisi, dokumentāciju u.c. viņus 
interesējošiem jautājumiem var saņemt pie Audriņu pagasta pārvaldes lietvedes Tatjanas 
Pavlovas (tel.64628241). Iepirkuma nolikumu var saņemt Rēzeknes novada Audriņu pagasta  
pārvaldē, Lidicas ielā 17, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 16.30.  
 
10.Valūta, kādā tiek salīdzināti iepirkuma piedāvājumi. 
10.1. Iepirkuma  piedāvājumi tiks salīdzināti tikai latos. 
 
11.Tiesību akti, kas reglamentē iepirkuma veikšanu. 
11.1. Iepirkuma veikšanu reglamentē Publisko iepirkumu likums.  
 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                 T.Pavlova          



  
 

Pielikums Nr.1 
 iepirkuma „Traktora iegāde   

Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” 
nolikumam 

 
 

 
Tehniskā specifikācija 

 
Pasūtītāja prasības 

Dzinējs 
Turbodīzelis ar tiešo degvielas iesmidzināšanu (atbilstība Eiro 2  normatīviem)  
Cilindru sk. no 4-6 rindā  
 Jauda 105 - < zs  
Dzesēšanas šķidrums līdz -40C  
Elektroiekārta 
Spriegums 24 V  
Akumulatora baterijas ietilpība ne mazāka par 135Ah  
LR standartam atbilstošs numura stiprinājums un apgaismojums  
Transmisija 
Pilnībā sinhronizēta, pazemināta 
4 x 4, četru riteņu piedziņa,  
jūgvārpsta 540 / 1000 apgr/ min.  
Darba ātrums 0,3 līdz 40 km/h  
Traktora uzkare:  
Uzkares celtspēja, kg 4500 uz apakšējiem šarnīriem. 
monobloks  
Hidrosistēma 
Hidrosūkņa ražība > 55 l/min  
aprīkojumā četri hidrosekciju pāri  
Vismaz viena hidrosekcija ar fiksētu padeves stāvokli  
Stūres iekārta:  

Stūres pastiprinātājs ar cilindru  
Kabīne:  
Stiklota ar divām slēdzamām durvīm  
Apsildāma  
Instrumentu panelis  
kontroles rādījumi - akumulatora baterijām, eļļas spiedienam, dzinēja temperatūrai  
pagrieziena rādītājam, avārijas un tālajām gaismām  
instrumentu paneļa apgaismojums  
Riepas 
Priekšējās-  360/80R24  
Aizmugurējās – 18,4 R34  
Gabarītizmēri  
Garums no 4025 < 
Platums no 1970 < 
Augstums  2870 mm  



  
 

klīrenss no 645  mm  
Masa ne mazāka, kā 4000 kg  
Aprīkojums  
Priekšējo, aizmugurējo riteņu dubļusargi  
Apgaismota Nr. Plāksne LV standarts  
Garantija, motostundas   
Traktoram ne mazāk kā 24 mēn.  
Nostrādāto motostundu ne mazāk par 1000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pielikums Nr.2 
iepirkuma „Traktora iegāde  

 Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai”                        
 nolikumam  

 
Pretendenta pieteikums 
par piedalīšanos iepirkumā „Traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” 
 
Audriņu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai  
 
Nr._______   ________________________ 

                (datums) 
 

 
    Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots 
____________________________________  vārdā iesniegt piedāvājumu iepirkumā ” Traktora  
                      (pretendenta nosaukums) 
iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un 
piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, piedāvāju veikt traktora piegādi, saskaņā ar iepirkuma 
nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:  
 

  Ls ___________ (<summa vārdiem>) bez PVN, PVN 21% Ls ________ (<summa vārdiem>),  kas 
kopā sastāda Ls ___________ (<summa vārdiem>).  

 
    Ja ________________________ piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt  
                      (pretendenta nosaukums) 
līgumu, piegādāt tehniskai specifikācijai atbilstošu traktoru termiņā, kas noteikts iepirkuma 
nolikumā un Piedāvājumā.  
  
    Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 30 (sešdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā 
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.  
 
    Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu 
apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt nolikumā norādītās prasības. 
 
    Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendentu tiesības un pienākumi ir skaidri un 
saprotami; iepirkuma noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko 
pretenzijas par tiem netiks celtas; iepirkuma nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma 
sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un 
Tehniskā specifikācija, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam 
iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu. 
 
    Ar šo  iesniedzu  _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un  
                                            (pretendenta nosaukums) 
tam pievienotajiem iepirkuma nolikuma 1.6.1.punktā paredzētajiem dokumentiem.  
 
  
Pretendenta nosaukums:  
Adrese:  
Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  

 
 



  
 

Pielikums Nr.3 
 

iepirkuma „Traktora iegāde  
 Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai”                        

 nolikumam 
 
 
Informācija par pretendentu 
 
Uzņēmuma nosaukums 
 

 

Dibināšanas datums 
 

 

Reģistrācijas numurs  
 

 

Juridiskā adrese 
 

 

Faktiskā adrese 
 

 

Darbības virzieni 
 

 

Bankas rekvizīti 
 

 

Telefons 
 

 

Fakss 
 

 

e-pasts 
 

 

 
 
 
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 
Pilnvarotās personas paraksts: 
z.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

Pielikums Nr.4 
iepirkuma „Traktora iegāde  

 Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” 
 nolikumam 

 
 
 
 
Audriņu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai  
 
Pretendenta apliecinājums 
 
 
Nr. _________ 

 
 
 
                ________________________ 
                                     (datums) 
                                                   

 
Es ___________________________     _____________ 
          (pretendenta nosaukums, pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)  

 
apliecinu, ka attiecībā uz  ________________________  nepastāv šādi nosacījumi: 

              (pretendenta nosaukums) 

• pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 
termiņam pretendents būs likvidēts; 

• pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 
tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālā apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā 
valstī pārsniedz 100 latus.  

 
 

Pretendenta nosaukums:  
Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  
z.v.  
 
 
  
 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pielikums Nr.5 
iepirkuma „Traktora iegāde  

 Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” 
 nolikumam                       

 

 

Tehniskais piedāvājums 
Pretendenta nosaukums________________________________ 
Reģ. Nr. ____________________________________________ 
Traktora marka ______________________________________ 
Izlaiduma gads ______________________________________ 
Nostrādātas motostundas______________________________ 
 

 
Pretendenta piedāvājums 

Dzinējs 
  
Cilindru sk.  
 Jauda  
Dzesēšanas šķidrums   
  
  
 
Elektroiekārta 
Spriegums   
 Akumulatora baterijas ietilpība   
Numura stiprinājums un apgaismojums  
 
Transmisija 
  
_____________ piedziņa  
  
jūgvārpsta  
Darba ātrums  
Traktora uzkare:  
____________ uzkares celtspēja  
monobloks  
Hidrosistēma 
Hidrosūkņa ražība   
aprīkojumā   
  
  
Stūres iekārta:  
  
Kabīne:  
  
  



  
 

  
  
  
iekšējais apgaismojums, ___________________ logu tīrīšana priekšējiem un 
aizmugurējiem logiem  
Instrumentu panelis  
kontroles rādījumi   
  
  
Riepas 
Priekšējās  
Aizmugurējās  
Gabarītizmēri  
Garums   
Platums   
Augstums  
klīrenss   
Masa  
Aprīkojums  
  
  
 
 
Garantija, motostundas   
Traktoram   
  
Nostrādātās motostundas 

 
 
 
 
 
 
 

Pretendenta nosaukums:  
Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  
z.v.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



  
 

Pielikums Nr.6 
iepirkuma „Traktora iegāde  

 Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” 
 nolikumam                       

 

Finanšu piedāvājums 
 
 
Pretendenta nosaukums________________________________ 
 
Reģ.Nr. ____________________________________________ 
 
Traktora marka______________________________________ 
 
Izlaiduma gads_______________________________________ 
 
Nostrādātas motostundas______________________________ 
 

 
 

 Nr. 
p.k. 

 Nosaukums 
  

bez PVN (LVL) 
 

ar PVN (LVL) 

 1.  Piedāvātā līgumcena     <summa cipariem>   <summa 
cipariem> 

2.  Piedāvātā līgumcena <summa vārdiem> <summa 
vārdiem> 

3. Pievienotās vērtības nodoklis <%, summa> 

 
 
 
 

Pretendenta nosaukums:  
Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:  
Pilnvarotās personas paraksts:  
z.v.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pielikums Nr.7 
iepirkuma „Traktora iegāde  

 Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” 
 nolikumam                       

 
PROJEKTS 

 
 

Līgums  Nr. ______ 
Rēzeknes novada Audriņu pagastā                                                    2012.gada _______________ 
 
     Audriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014512, pārvaldes vadītāja Vladimira 
Tihomirova personā, kas darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk līguma tekstā saukta „Pircējs”, 
no vienas puses, un _______________________, reģistrācijas Nr.____________, 
_________________________________________ personā, kas darbojas uz ______________ 
pamata, turpmāk  līguma tekstā saukta „Pārdevējs”, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi 
līguma tekstā sauktas arī „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Traktora iegāde Audriņu 
pagasta ceļu uzturēšanai” (identifikācijas Nr.APP 2012/3) rezultātiem, noslēdza šo līgumu par 
sekojošo: 
1. Līguma priekšmets. 
1.1. Traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai, saskaņā Pārdevēja iesniegto 
piedāvājumu iepirkumā „Traktora iegāde Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai” (identifikācijas 
Nr. APP 2012/3), turpmāk līguma tekstā „Prece”. 
 
2. Pārdevēja  tiesības un pienākumi  
2.1. Pārdevējs pārdod un līdz 2013.gada 21.janvārim piegādā Audriņu pagasta pārvaldei šī 
līguma 1.1. punkta noradīto Preci, saskaņā ar šo līgumu un preču pavadzīmi.  
2.2. Pārdevējs garantē Preces kvalitāti un atbilstību tehniskai specifikācijai.  
2.3. Pārdevējs aprēķina soda naudu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
nokavēto dienu, ja rēķins netiek apmaksāts 30  (trīsdesmit) dienu laikā. 
 
3. Pircēja  tiesības un pienākumi. 
3.1. Pircējs pieņem Preci, pamatojoties uz preču pavadzīmi – rēķinu vai citu darījumu 
apliecinošo dokumentu. 
3.2. Pircējs pārbauda Preces atbilstību tehniskai specifikācijai. 
3.3. Pircējs apmaksā Pārdevēja rēķinu 10 (desmit) dienu laikā no Preces saņemšanas datuma. 
3.4. Pircējs samaksā soda naudu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
nokavēto dienu, ja rēķins netiek apmaksāts 10  (desmit) dienu laikā. 
 
4. Līguma summa un norēķinu kārtība. 
4.1. Līguma summa bez PVN Ls __________ (<summa vārdiem>), PVN 21% Ls ________. 
Kopējā līguma summa ar PVN sastāda Ls __________ (<summa vārdiem>). 
4.2. Pasūtītājs norēķinās par traktoru  sekojošā kārtībā:  
4.2.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procenti) no līguma summas Ls ___________ (<summa 
vārdiem>) apmērā tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas; 
4.2.2. atlikusī summa Ls __________ (<summa vārdiem>) apmērā tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā pēc Preces saņemšanas. 
 
5. Nepārvarama vara. 
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma saistību neizpildīšanu, ja iestājušies 
nepārvaramas varas apstākļi, tas ir dabas apstākļu ietekmes rezultāti (plūdi, stihiskas nelaimes, 
ugunsgrēki), vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultāti (karadarbība, streiki, blokādes).  



  
 

5.2. Jā šī līguma 5.1.punktā minēto apstākļu rezultātā kāda no Pusēm nevar izpildīt savas  
saistības, tā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šo apstākļu iestāšanos.  
5.3. Sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma saistību izpildes termiņi tiek pagarināti 
par laika posmu, kad ir bijuši šie apstākļi. 
 
6. Līguma darbības termiņi. 
6.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
6.2. Puses ir tiesīgas vienpusējā kārtā pirms termiņa lauzt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru 
Pusi gadījumā, ja viena no Pusēm nav ievērojusi kādu no šī līguma noteikumiem un pārkāpums 
netika novērsts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par līguma noteikuma 
pārkāpšanu. 
 
7. Strīdu izskatīšana. 
 7.1. Visus strīdus un domstarpības, sakarā ar šī līguma izpildi, Puses risina savstarpēju pārrunu 
ceļā. Ja mēneša laikā vienošanās starp Pusēm netiek panākta, strīds nododams izskatīšanai tiesā, 
saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
 
8. Vispārīgie noteikumi. 
8.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā no brīža, kad tos parakstījuši abu Pušu 
pārstāvji.  
8.2. Līgums ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 
8.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros – pa vienam 
katrai Pusei. Katram līguma eksemplāram ir vienāds juridisks spēks. 

9.Pušu rekvizīti un paraksti: 

Pircējs                                                                            Pārdevējs 
Audriņu pagasta pārvalde,                                    ___________________________________                
reģ.Nr.90000014512                                                     reģ.Nr.____________________________                       
juridiskā adrese: Lidicas ielā 17, Audriņi,                     juridiskā adrese: ____________________ 
Audriņu pagasts, Rēzeknes novads,                             __________________________________ 
LV-4611                                                                        __________________________________  
VAS „SWEDBANK”                                                   banka: ____________________________ 
kods HABALV22                                                          kods: _____________________________              
kontsNr.LV35HABA05510257004678                          konts Nr.__________________________ 
Tel.64628222                                                               Tel.______________ 
 
__________________                                                  _______________________ 
   (V. Tihomirovs)                                                                  (_______________) 
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