
 
 

APSTIPRINĀTS 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

iepirkuma komisijas 

2017. gada 6. oktobra sēdē 

protokols Nr. 1 

 

 

ATKLĀTA KONKURSA 

Jauna traktora un 2 (divu) pļaujmašīnu iegāde Valsts SIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” vajadzībām  

(Id. Nr. ZMNĪ 2017/88) 

 

NOLIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA, 2017.



ZMNĪ 2017/88 

 2 

 

1. Pasūtītājs  

1.1. Rekvizīti: 

Nosaukums: Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 

Reģistrācijas numurs: 40003338357 

Tālrunis: +371 67027587 

Bankas rekvizīti: 

AS “Swedbank” 

LV47HABA0001407039086 

HABALV22 

Kontaktpersona: Vidmants Bielinis, tālrunis 67027223 

E - pasta adrese: info@zmni.lv  

Pircēja profila adrese tīmekļvietnē: www.zmni.lv/iepirkumi/ 

 

1.2. Atklāto konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) pastāvīgā iepirkumu komisija 

(turpmāk – Komisija). 

 

2. Iepirkuma metode, identifikācijas numurs, CPV kods 

2.1. Atklāts konkurs. 

2.2. Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2017/88. 

2.3. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 16700000-2 – Traktori. 

 

3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Jauna traktora un 2 (divu) pļaujmašīnu iegāde Valsts SIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” vajadzībām” vajadzībām (turpmāk – Piegāde). 

3.2. Piegādes vieta: Parka iela 3, Lubāna, Lubānas novads. 

3.3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 150 400,00 bez PVN. 

3.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ne velāk, kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža. 

3.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

 

4. Konkursa nolikuma pieejamība un informācijas apmaiņas kārtība 

4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma Nolikumam un tā 

pielikumiem, kuri ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, un citiem iepirkuma procedūras 

dokumentiem ZMNĪ tīmekļvietnē http://www.zmni.lv/iepirkumi/ un Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. 
4.2. Iepirkuma Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par iepirkuma norisi tiek 

publicēta ZMNĪ tīmekļvietnē www.zmni.lv/iepirkumi/ un Elektronisko iepirkumu sistēmas 

tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. 

4.3. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, Pretendents uzņemas atbildību sekot 

līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta ZMNĪ tīmekļvietnē 

www.zmni.lv/iepirkumi/ un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. 

 

4.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā 

nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko 

parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 

mailto:info@zmni.lv
http://www.zmni.lv/iepirkumi/
http://www.zmni.lv/iepirkumi/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.zmni.lv/iepirkumi/
http://www.eis.gov.lv/
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4.5. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

4.6. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk 

kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnē www.zmni.lv/iepirkumi/, kur ir pieejami 

iepirkuma procedūras dokumenti, un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī 

konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu. 

4.8. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto 

informāciju par grozījumiem savā tīmekļvietnē, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā 

dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu 

uzraudzības birojam publicēšanai. Nepieciešamības gadījumā tiek mainīts arī piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš. 

4.9. Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai 

vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un 

kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir 

aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīga iesniegt iesniegumu 

par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas 

attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas 

darbību iepirkuma procedūras laikā. 

 

5. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana 

5.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir 

iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-

konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un 

noraidīti. 

5.1.1. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju 

skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 

 

5.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 16.novembra plkst.11:00. 

5.3. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, 

Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

5.4. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai 

saņemšanai. 
5.5. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS e-

konkursu apakšsistēmā. 

5.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-

konkursu apakšsistēmā. 

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums 

Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšana iepirkuma procedūras ietvaros nav paredzēta. 

 

7. Piedāvājumu noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

http://www.zmni.lv/iepirkumi/
http://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
http://www.eis.gov.lv/
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apakšsistēmā, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā 

ievietotās formas. 

7.2. Elektroniski sagatavoto piedāvājumu var šifrēt ar datu aizsardzības rīkiem (aizsargājot ar 

elektronisku atslēgu un paroli). Šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par dokumenta 

atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 

7.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

7.3.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras 

versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

7.3.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents paraksta piedāvājumu ar Elektronisko iepirkumu 

sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt 

tiesīgā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, 

piedāvājumam jāpievieno pilnvara.); 

7.3.3. citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, 

gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan 

parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

7.4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 

formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā 

Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

7.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā 

laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz 

derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

7.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu 

juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

7.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru 

kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild 

Pretendents. 

7.8. Ja piedāvājums saturēs kādu no 6.5.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

7.9. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

7.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja Pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja 

īpašumā. 

 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

7.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas beigu termiņa. 

7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu. 

7.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam divu darbdienu laikā. 
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8. Piegādātājs, pretendents un apakšuzņēmēji 

8.1. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 

pakalpojumus. 

8.2. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

8.3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

8.3.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona); 

8.3.2. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona); 

8.3.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot nolikuma 8.3.1. un 8.3.2.apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība); 

8.3.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot nolikuma 8.3.1. un 8.3.2.apakšpunktā noteikto 

(ja pretendents ir personu apvienība) vai 

8.3.5. pretendenta pilnvarota persona. 
 

8.4. Apakšuzņēmējs — pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

8.5. Personu apvienībai, kurai piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jāizveidojas 

atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa 

ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu 

apvienību komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā 

Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā. 

 

9. Prasības piegādātājiem 

9.1. Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā 

ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz). 

9.2. Nolikuma 9.1. punkts attiecināms uz apakšuzņēmēju un personu apvienības dalībnieku (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība). 

9.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu jebkurā no Publiskā iepirkuma likuma 42.panta 1.daļā norādītajiem 

gadījumiem. 

9.4. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana norisināsies atbilstoši 

Publiskā iepirkuma likuma 43. Pantam. 

 

10. Piegādātāja saimnieciskais un finansiālais stāvoklis 

10.1. Piegādātāja gada likviditātes koeficients ir ne mazāks par 1 (viens). Ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām 

spējām piegādātājs balstās un kuri arī būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi likviditātes 

koeficients nedrīkst būt mazāks, kā 1 (viens). 

10.1.1. Piegādātāja likviditātes koeficients tiek aprēķināts, ņemot vērā pēdējo apstiprināto 

finanšu pārskatu, apgrozāmos līdzekļus dalot pret īstermiņa saistībām. 

 

10.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas 

ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

konkrētā līguma izpildē.  
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11. Piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas 

11.1. Pretendentam ir tiesības veikt tehniskai specifikācijai atbilstošu traktoru un pļaujmašīnu 

piegādi, uzņemties garantijas saistības un nodrošināt agregātu tehnisko apkopi un remontu 

garantijas periodā. 

11.2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (vai īsākā laikā, ja pretendents dibināts vēlāk) 

ir pieredze kvalitatīvu iepirkuma priekšmetam atbilstošu preču piegādē. 

11.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

 

12. Iesniedzamie dokumenti 

12.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums). 

12.1.1. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam 

(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf) 

par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – 

mazajam vai vidējam uzņēmumam. 

 

12.2. Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā un joprojām 

darbojas (nav obligāti iesniedzams dokuments). Reģistrācijas faktu Komisija pārbaudīs 

Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz līdzvērtīgas 

iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka 

pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, 

pretendenta apliecinātu kopiju. 

12.3. Dokuments kas apliecina personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras 

ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

12.4. Traktoru ražotāja vai importētāja izsniegta izziņa vai līguma kopija ar traktoru ražotāju vai 

importētāju, ka pretendentam ir tiesības pārdot traktoru ražotāja produkciju un uzņemties 

garantijas saistības. 

12.5. Traktoru ražotāja vai importētāja izsniegta izziņa vai līguma kopija ar traktoru ražotāju vai 

importētāju, ka pretendentam ir tiesības veikt traktoru tehnisko apkopi un remontu 

garantijas periodā. 

12.6. Pretendenta veikto līdzvērtīgo piegāžu saraksts par pretendenta pēdējos trijos gados 

veiktajām Tehniskai specifikācijai atbilstošu Preču piegādēm atbilstoši Nolikuma 

2.pielikumam. 

12.7. Vismaz 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par to, kad un kādu tehniski līdzvērtīgu 

iepirkuma priekšmeta vienību piegāde ir veikta, sniedzot saņemtās piegādes, sniegto 

tehniskās apkopes un garantijas pakalpojuma vērtējumu. 

12.8.  Dokuments, kas apliecina Pretendenta likviditāti (nav obligāti iesniedzams dokuments). 

Atbilstību Komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. 

12.9. Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši 3.pielikumam. 

12.10. Aizpildīts traktora tehnisko apkopju grafiks saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto 

formu; 

12.11. Garantijas un servisa nodrošinājuma nosacījumu apraksts (brīvā formā), kurā jānorāda 

detalizēta informācija par rūpnīcas garantiju. 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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12.12. Saraksts ar saistītajiem traktortehnikas tehnisko apkopju un remontu uzņēmumiem, kuri ir 

tiesīgi apkalpot pretendenta piedāvātos agregātus visā garantijas periodā. 

12.13. Aprakstus, fotogrāfijas vai citus vizuālos materiālus par tehniskajā specifikācijā norādīto 

iepirkuma priekšmetu vienību īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu (specializētos bukletus 

var pievienot atsevišķi, nepiešujot pie piedāvājuma). 

12.14. Garantijas saistību izpildes veicēja apliecinājums (brīvā formā), ja garantijas saistību 

izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina cita persona, nevis Pretendents, par Nolikuma 

Tehniskajā specifikācijā / Tehniskajā piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums) noteikto 

saistību izpildi. 

12.15. Pretendenta finanšu piedāvājumus atbilstoši 5.pielikumam. 

12.15.1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmeta 

preču piegādi visā līguma darbības termiņā (bez Pievienotās vērtības nodokļa). 

 

12.16. Apakšuzņēmēju vai personu apvienības biedra, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai 

piegādes līguma vērtība, saraksts (6.pielikums). Pretendents savā piedāvājumā norāda tās 

pakalpojuma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos 

apakšuzņēmējus. 

12.17. Personas (apakšuzņēmēja vai personu apvienības biedra), uz kura iespējām pretendents 

balstās, apliecinājums (7.pielikums). 

12.18. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.panta 1.daļu kā 

sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. 

Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par 

katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā 

iepirkuma procedūras dokuments aizpildīšanai ir pieejams interneta vietnē http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV no kura 

nepieciešams aizpildīt 2. pielikumu. 
 

13. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana 

13.1. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no 5 (pieciem) posmiem: 

13.1.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

13.1.2. 2.posms – pretendentu kvalifikācijas vērtēšana; 

13.1.3. 3.posms – tehnisko piedāvājumu vērtēšana; 

13.1.4. 4.posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana; 

13.1.5. 5.posms – lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

13.2. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. 

13.3. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija ir tiesīga uzdot jautājumus, lūgt pretendentiem 

iesniegt finanšu piedāvājumā minēto izmaksu pozīciju detalizētu atšifrējumu, sniegt 

papildus paskaidrojumus, ja tas nepieciešams pretendentu vērtēšanai. 

 

14. Piedāvājumu noformējuma pārbaude (1.posms) 

Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
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Ja pretendents neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu. 

 

15. Pretendentu kvalifikācijas vērtēšana (2.posms) 

15.1. Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti 1.vērtēšanas posmā. 

15.2. Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma izpildes 

prasībām. Pretendentu atlases un kvalifikācijas laikā Komisija vērtē piedāvājumu 

atbilstoši katrai Nolikuma izvirzītajai prasībai. 

15.3. Komisija atzīst par neizturējušiem atlases un kvalifikācijas pārbaudi, un nepielaiž pie 

tālākās vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst kādai no Nolikuma 

izvirzītajām prasībām un noteiktajiem dokumentiem.  

15.4. Komisija noskaidro pretendentu atbilstību Nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

Ja pretendents neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.  

15.5. Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie tehnisko piedāvājumu 

vērtēšanas. 

 

16. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana (3.posms) 

16.1. Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti 1. un 2. vērtēšanas posmā. 

16.2. Komisija pārbauda pretendenta iesniegto Tehnisko piedāvājumu dokumentāciju atbilstību 

Nolikuma izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

16.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

 

17. Finanšu piedāvājumu vērtēšana (4.posms) 

17.1. Komisija vērtē tikai tos Pretendentu Finanšu piedāvājumus, kas nav noraidīti 1., 2. un 

3.vērtēšanas posmā. 

17.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas stadijā Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas ir 

izturējuši pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas pārbaudi. 

17.3. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto attiecīgās daļas 

līgumcenu EUR bez PVN. 

17.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar Publiskā 

iepirkuma likuma 41. panta devītās daļas noteiktajām prasībām.  

17.5. Ja piedāvājums būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumam šķiet nepamatoti lēts 

(piem. par ievērojami zemāku cenu nekā citiem Pretendentiem), Pasūtītājs pieprasa 

skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām. 

17.6. Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti. 

 

18. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (5.posms) 

18.1. Tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiks piešķirtas Pretendentam, kura piedāvājums atbildīs 

visām Nolikumā noteiktajām atlases prasībām un būs iesniedzis prasībām atbilstošu 

tehnisko piedāvājumu, un būs saimnieciski visizdevīgākais no piedāvājumiem, 

pamatojoties uz Nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem: 

18.1.1. Komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot izdevīguma punktus, 

kurus veido kritēriju novērtējumu summa; 

18.1.2. Komisija kritēriju vērtēšanai izmanto informāciju, kas norādīta Pretendenta piedāvājumā, 
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ņemot vērā piedāvājumā iesniegtās cenas/summas bez PVN un tehnisko piedāvājumu, 

kurš iesniegts atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām; 

18.1.3. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

 Kritēriji Maksimālā 

skaitliskā vērtība 

(M) 

A Kritērijs A: Traktora un pļaumašīnu komplekta piedāvātā līgumcena 

EUR bez PVN 

A - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar 

formulu: 

A = Az/Ap x M, kur 

Az – Viszemākā piedāvātā komplekta cena starp pretendentiem 

Ap – Pretendenta piedāvātā komplekta cena 

 

M – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība 

70 

B Kritērijs B – Traktora tehnisko apkopju izmaksu summa (darbības 

apjomam – 3000 motorstundas) 

B - skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: 

B = Bz/Bp x M, kur 

Bz – Viszemākais  piedāvātais finanšu kritērijs B starp pretendentiem 

Bp – Pretendenta piedāvātais finanšu kritērijs B 

 

M – attiecīgā vērtēšanas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība 

10 

C Kritērijs C – Piedāvājuma kvalitāte (garantijas laiks) 

C¹ - Traktora garantijas laiks 

5 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 60 mēneši;  

4 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 54 mēneši;  

3 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 48 mēneši;  

2 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 42 mēneši;  

1 punkts – apliecinājums par garantijas laiku 36 mēneši; 

 

C² - Uzkarināmās ķēžu pļaujmašīnas - smalcinātāja ar 

hidraulisku sānu izbīdi garantijas laiks 

5 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 36 mēneši;  

4 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 30 mēneši;  

3 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 24 mēneši;  

2 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 18 mēneši;  

1 punkts – apliecinājums par garantijas laiku 12 mēneši; 

 

C³ - Uzkarināmās izlices ķēžu tipa pļaujmašīnas garantijas laiks 

15 
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5 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 36 mēneši;  

4 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 30 mēneši;  

3 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 24 mēneši;  

2 punkti – apliecinājums par garantijas laiku 18 mēneši;  

1 punkts – apliecinājums par garantijas laiku 12 mēneši; 

C –skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: 

C = C¹ + C² + C³ 

D Kritērijs D – Piegādes termiņš 

1 punkts – piegādes termiņš 3 mēneši; 

3 punkti – piegādes termiņš 2 mēneši; 

5 punkti – piegādes termiņš 1 mēnesis; 

5 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 

Kandidāta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu 

formulu: 

P = A + B  + C + D, kur 

P - kandidāta piedāvājuma galīgais vērtējums, 

A, B, C un D – kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar 

formulu  

100 

 

18.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālā kopējā skaitliskā vērtība – 

100 punkti. Punkti tiek noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komata. 

18.3. Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 

P = A + B + C + D, kur P - Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums. 

18.4. Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo 

vērtējumu. 

18.5. Ja vairāki Pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota tam 

pretendentam, kurš norādījis zemāko cenu traktoram. 

 

23. Līguma slēgšana 

23.1. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus 

pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs 

informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 

23.2. Pasūtītājs uzaicina Pretendentu slēgt iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā 

pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 68.panta otrā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības 

birojam nav noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem. 

23.3. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz 

iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (8.pielikums). 

23.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju, Komisija ir 

tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko Pretendentu, pirms tam pārliecinoties 

vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais 
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izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt 

konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

24. Līguma izpildes nosacījumi 

Norēķinu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta 

parakstīšanas un izrakstītā rēķina saņemšanas. 

 

25. Pielikumi: 

25.1. 1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 

25.2. 2.pielikums – Veikto piegāžu saraksts; 

25.3. 3.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

25.4. 4.pielikums – Tehnisko apkopju grafiks (paraugs); 

25.5. 5.pielikums – Finanšu piedāvājums; 

25.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo daļu saraksta forma; 

25.7. 7.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma forma; 

25.8. 8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts. 
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1.pielikums 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

Atklātam konkursam „Jauna traktora un 2 (divu) pļaujmašīnu iegāde Valsts SIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” vajadzībām” 

Id. Nr. ZMNĪ 2017/88 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis> 

 

1. Rekvizīti: 

Pretendenta nosaukums   

Reģistrācijas numurs   

Juridiskā adrese   

Pasta adrese   

Bankas rekvizīti:  

(nosaukums, konts, konta numurs) 
  

Tālrunis   

E-pasts   

Kontaktpersona   

2. Apliecinājums. 

1) Pretendents ir iepazinies ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģ. 

Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā 

atklātā konkursa ,, Jauna traktora un 2 (divu) pļaujmašīnu iegāde Valsts SIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” vajadzībām” nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot 

visas nolikumā noteiktās prasības. 

2) Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma 

sagatavošanai, iepirkuma priekšmets, tehniskās prasības, kā arī viņa tiesības un pienākumi. 

3) Pretendents garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

4) Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no: 

a) šī pieteikuma, 

b) pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, 

c) tehniskā piedāvājuma, 

d) finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums). 

5) Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties slēgt 

Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam. 

6) Piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 
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2.pielikums 

 

VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS 

 

 

Nr. 

p.k. 

Preču 

nosaukums 

Preču 

vērtība bez 

PVN 

Piegādes 

vieta 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona, 

tālrunis) 

Piegādes 

datums 

1.      

2.      

3.      

 

Pielikumā: vismaz divas Pasūtītā pozitīvas atsauksmes, kas apliecina sarakstā ietverto 

informāciju. 

 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 
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3.pielikums 

 

 Tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums 

 
   

Nr. 

p.k. 
Raksturlielums Pasūtītāja Prasības 

Pretendenta piedāvājums 

(norādīt konkrētus 

raksturlielumus) 

1 Riteņtraktors jauns (ne vecāks par 2017.gada izlaidumu) – 1 vienība 

1.1. Ražotājs  

1.2. Modelis  

1.3. Riteņu formula (pilnpiedziņa) 4WD   

1.4. 

Riteņtraktora pašmasa (traktors 

ar papildus atsvariem un pilnām 

šķidrumu tvertnēm) 

Ne mazāk, kā 9000 kg   

1.5. 

Motora jauda pēc ISO 14396 

(norādīta traktora reģistrācijas 

apliecībā) 

Ne mazāk, kā 160 zs   

1.6. Motora tilpums Ne mazāk, kā 6,6 litri  

1.7. Motors 

Šķidruma dzēses dīzeļmotors 

ar atbilstību TIER IV vai 

TIER IV Final 

  

1.8. 
Motora maksimālais griezes 

moments 
Ne mazāk, kā 680 Nm   

1.9. 
Traktors ir aprīkots ar elektrisko 

motora apsildes iekārtu (220V) 
Jābūt komplektā   

1.10. Pārnesumkārba 

Pusautomātiska (nodrošina 

braukšanas uzsākšanu un 

apstāšanos neizmantojot 

sajūgu) vai automātiska ar 

reversu   

1.11. 

Minimālais kustības ātrums, 

jūgvārpstai griežoties pie 1000 

apgr./min. 

Ne lielāks, kā 3 km/h    

1.12. Maksimālais kustības ātrums Ne mazāk, kā 50 km/h   

1.13. Hidraulikas sūkņa ražība Ne mazāk, kā 90 l/min   

1.14. 
Maksimālais hidraulikas 

spiediens   
Ne mazāk, kā 200 bar   

1.15. 
Hidrauliskās pieslēgšanas vietas 

traktora aizmugurē 

Ne mazāk, kā 3 hidroizvadu 

pāri   

1.16. Jūgvārpsta 
Vismaz divu ātrumu 

540E/1000 apgr/min 
  

1.17. Aizmugures uzkare 

3.kategorijas trīspunktu, 

regulējama, maksimālā 

celtspēja nemazāk kā 8100 kg 

  

1.18. Priekšējā 3 punktu uzkare 
Maksimālā celtspēja ne 

mazāka, kā 5000 kg 
  

1.19. Priekšējais atsvars 1100-1200 kg   

1.20. 

Traktora izgatavotājrūpnīcas 

sertificēts aprīkojums reversai 

vadībai ar dublējošu stūres ratu 

un gaitas funkciju vadību 

Jābūt komplektā   
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1.21. 
Kabīnes apsilde, ventilācija un 

gaisa kondicionieris 
Jābūt komplektā   

1.22. Vadītāja sēdeklis 

Ar pneimatisku amortizāciju, 

regulējams un aprīkots ar 

drošības jostu, pagriežams 

par 180˚ 

  

1.23. Kabīnes amortizācija Jānodrošina   

1.24. 
Priekšējie un aizmugurējie 

stikla tīrītāji + mazgātāji 
Jābūt komplektā   

1.25. Radio ar skaļruņiem Jābūt komplektā   

1.26. 

Riteņtraktora kabīne aprīkota ar 

2 regulējamiem ārējiem 

spoguļiem 

Jābūt komplektā   

1.27. 

Darba apgaismojumu (4 

priekšējie un 4 aizmugurējie), 

kā arī transporta un gabarītu 

apgaismojumu 

Jābūt komplektā   

1.28. Rotējošā dzeltenā bākuguns Jābūt komplektā   

1.29. 
Kabīne ir aprīkota ar salona 

apgaismojumu 
Jābūt komplektā   

1.30. Masas slēdzis Jābūt komplektā   

1.31. Priekšējā tilta amortizācija Jābūt komplektā   

1.32. 
Elektrohidraulisks priekšējā tilta 

un diferenciāļa bloķētājs 

Divi režīmi: automātisks un 

piespiedu režīms 
  

1.33. Priekšējo riepu platums (mm) Ne mazāk, kā 540 mm   

1.34. 
Priekšējo riteņa disku diametrs 

collās 
Ne mazāk, kā 28'   

1.35. 
Aizmugurējo riepu platums 

(mm) 
Ne mazāk, kā 650 mm 

  

1.36. 
Riteņtraktora aizmugurējo 

riteņa disku diametrs collās 
Ne mazāk, kā 42'   

1.37. Riteņtraktora apriepojums Lauksaimniecības tipa   

1.38. 

Riteņtraktora aizmugurējos 

riteņu diskos integrēti papildus 

atsvari 

Ne mazāk, kā 480 kg   

1.39. 
Traktora stūres sistēma ar 

pastiprinātāju 
Jābūt komplektā   

1.40. Stāvbremze Jābūt komplektā   

1.41. 
Slēdzamas degvielas tvertnes 

tilpums 
Ne mazāk, kā 370 litri   

1.42. 
Riteņtraktors ir aprīkots ar 

piekabes sakabi 
Hidroāķis   

1.43. 

Riteņtraktors ir aprīkots ar 

priekšējiem un aizmugurējiem 

dubļu aizsargiem, kas nosedz 

riepu tās platumā 

Jābūt komplektā   

1.44. 
Ugunsdzēšamais aparāts 

(nostiprināts kabīnes iekšpusē) 
Jābūt komplektā  

1.45. Pirmās palīdzības aptieciņa Jābūt komplektā  

1.46. Brīdinājuma trīsstūris Jābūt komplektā  

1.47. 
Riteņtraktora tehniskā 

dokumentācija valsts valodā 

Ekspluatācijas instrukcija, 

rezerves daļu katalogs, 

servisa plāns, darba drošības 
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instrukcija 

1.48. 
Riteņtraktors reģistrēts VTUA 

uz pasūtītāja vārda 
Jānodrošina   

1.49. 
Riteņtraktora piegādes brīdī 

derīga tehniskā apskate 
Jābūt komplektā   

1.50. 

Pasūtītāja darbinieku apmācība 

riteņtraktora ekspluatācijā pie 

riteņtraktoru saņemšanas  

Jānodrošina   

1.51. 
Garantijas laiks, garantijas 

nosacījumi 

Ne mazāk, kā 36 mēneši vai 

3000 mot.st. (kurš iestājas 

pirmais). Pretendentam 

jāiesniedz ražotāja garantijas 

nosacījumi piedāvātajām 

precēm    

1.52. 

Garantijas laikā plānotās 

tehniskās apkopes Piegādātājs 

nodrošina veikt Pasūtītāja 

norādītajā adresē 

Jānodrošina   

1.53. 
Pēcgarantijas servisa 

nodrošinājums  

Ne tālāk, kā 35 km no 

piegādes adreses 
  

1.54. Piegādes laiks 

Piegādes laiks nav lielāks, kā 

3 (trīs) mēneši no līguma 

noslēgšanas nodrošinot preču 

piegādi atbilstoši nolikumā 

norādītajā piegādes adresē 

  

1.55. Piegādes adrese 
Parka iela 3, Lubāna, 

Lubānas novads   

2. Uzkarināmā ķēžu pļaujmašīna - smalcinātājs ar hidraulisku sānu izbīdi – 1 vienība 

2.1. Ražotājs  

2.2. Modelis  

2.3. Pļaujmašīnas tips Ķēžu rotējošais   

2.4. Pļaujmašīnas darba platums 
Nav mazāks, kā 1500 mm un 

nav lielāks, kā 1700 mm   

2.5. 

Sniedzamība (pļaušanas zona) 

horizontālā plaknē mērot no 

traktora vidus 

Ne mazāk, kā 4.4 m 

  

2.6. 

Pļaujmašīnas griezējmehānisma 

sānu izbīde (pļaušanas 

diapazona maiņa) 

Ne mazāk, kā 1.5 m 

  

2.7. Pļaujmašīnas transporta platums 

Hidrauliska 

griezējmehānisma pacelšana 

ar fiksēšanos, transporta 

platums atbilstošs Latvijas 

ceļu satiksmes noteikumu 

prasībām   

2.8. Griezēmehānisms  

Ķēžu rotācijas, paredzēts 

darbam smagos apstākļos, 

ķēdes posma diametrs 13 

mm, ķēdes atbilstība CL- 10 

klasei   
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2.9. Griezējmehānisma jauda 

Iekārtas griezējmehānisma 

jaudai jābūt tādai, lai 

nogrieztu krūmus un to 

dzinumus ar diametru līdz 50 

mm   

2.10. 
Griezējmehānisma papildus 

ķēžu komplekts 
Jābūt komplektā 

  

2.11. Pļaujmašīnas piedziņa 

Piedziņa ar kardānpārvadu no 

traktora aizmugurējās 

jūgvārpstas-540 apgr./min. 

Kardāns iekļauts 

pļaujmašīnas komplektā   

2.12. Griezējmehānisma piedziņa 

Ar kardānpārvadiem un 

paaugstinātas slodzes 

reduktoriem   

2.13. 
Pļaujmašīnas aizsardzības 

sistēma 

Aprīkota ar aizsardzības 

sistēmu, kas nostrādā 

saskaroties ar šķēršļiem un ir 

rotējošo mezglu aizsargi un 

pārsegs   

2.14. Griezējmehānisma aizsargi 

Griezējgalvas korpusam, pa 

visu korpusa perimetru, jābūt 

aprīkotiem ar aizsargiem kuri 

darba laikā nodrošina  

nogrieztā materiāla 

neizkļūšanu no darba zonas   

2.15. Pļaujmašīnas montāža 
Uz traktora aizmugurējās 

trīspunktu uzkares sistēmas   

  Pļaujmašīnas vadība  
Elektohidrauliskā no traktora 

kabībnes   

2.16. Pļaušanas iespējas  
Var strādāt slīpumā -350 līdz 

+900   

2.17. 
Pļaujmašīnas savietojamība ar 

traktortehniku 

Riteņtraktors ar pašmasu ne 

mazāku kā 9000 kg un jaudu 

ne mazāku kā 160 zs   

2.18. 
Griezējmehānisma korpusa 

izpildījums 

Materiāls- "HARDOX" vai 

ekvivalents, cietība ne mazāk 

kā HB-450, biezums ne 

mazāk kā 5 mm   

2.19. 
Tehniskā dokumentācija valsts 

valodā 

Ekspluatācijas instrukcija, 

rezerves daļu katalogs, 

servisa plāns, darba drošības 

instrukcija   

2.20. 

Pasūtītāja darbinieku apmācība 

pļaujmašinas ekspluatācijā pie  

saņemšanas  

Jānodrošina 

  

2.21. Garantijas laiks 

Ne mazāk, kā 12 

(divpadsmit) mēneši no 

piegādes brīža   

2.22. Piegādes laiks 

Piegādes laiks nav lielāks, kā 

3 (trīs) mēneši no līguma 

noslēgšanas nodrošinot preču 

piegādi atbilstoši nolikumā 

norādītajā piegādes adresē   

2.23. Piegādes adrese 
Parka iela 3, Lubāna, 

Lubānas novads   
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3. Uzkarināmā izlices ķēžu tipa pļaujmašīna – 1 vienība 

3.1. Ražotājs:  

3.2. Modelis:  

3.3. Pļaujmašīnas tips Ķēžu rotējošais   

3.4. Darbības virziens 
Traktoram strādājot 

atpakaļgaitā labajā pusē   

3.5. Pļaujmašīnas darba platums No 1200 līdz 1350 mm    

3.6. 

Sniedzamība (pļaušanas zona) 

horizontālā plaknē mērot no 

traktora vidus 

No 7.0 līdz 9.0 m 

  

3.7. 
Izlices pastiprinājums no 

sešstūra metāla profila 
Jānodrošina 

  

3.8. 
Darba agregāta pagrieziena 

leņķis  
Ne mazāks par 2500    

3.9. Pļaujmašīnas transporta platums 

Hidrauliska 

griezējmehānisma pacelšana 

ar fiksēšanos, transporta 

platums atbilstošs Latvijas 

ceļu satiksmes noteikumu 

prasībām   

3.10. 
Pļaujmašīnas šķērspārbīdīšana 

pa horizontālām vadotnēm 
Ne mazāk, kā 1.6 m 

  

3.11. Griezēmehānisms  
Ķēžu rotācijas, paredzēts 

darbam smagos apstākļos   

3.12. Griezējmehānisma jauda 

Iekārtas griezējmehānisma 

jaudai jābūt tādai, lai 

nogrieztu krūmus un to 

dzinumus ar diametru līdz 50 

mm   

3.13. 
Griezējmehānisma papildus 

ķēžu komplekts 
Jābūt komplektā 

  

3.14. 
Pļaujmašīnas darba agregāta 

piedziņa 

Hidrosūknis, darbināms no 

traktora aizmugurējās 

jūgvārpstas   

3.15. 
Izlices un katra cilindra 

darbināšana atsevišķi  
Jānodrošina 

  

3.16. 
Pļaujmašīnas aizsardzības 

sistēma 

Aprīkota ar aizsardzības 

sistēmu, kas nostrādā 

saskaroties ar šķēršļiem un ir 

rotējošo mezglu aizsargi un 

pārsegs   

3.17. Griezējmehānisma aizsargi 

Griezējgalvas korpusam, pa 

visu korpusa perimetru, jābūt 

aprīkotiem ar aizsargiem kuri 

darba laikā nodrošina  

nogrieztā materiāla 

neizkļūšanu no darba zonas   

3.18. Pļaujmašīnas montāža 
Uz traktora aizmugurējās 

trīspunktu uzkares sistēmas   

3.19. Pļaujmašīnas vadība  
Elektohidrauliskā no traktora 

kabībnes   

3.20. Automātikas aprīkojums 

Elektrohidrauliska augstuma 

regulēšana un pļāvējgalvas 

leņka kopēšana   
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3.21. Pļaušanas iespējas  
Var strādāt slīpumā -350 līdz 

+900   

3.22. 
Pļaujmašīnas savietojamība ar 

traktortehniku 

Riteņtraktors ar pašmasu ne 

mazāku, kā 9000 kg un jaudu 

ne mazāku, kā 160 zs   

3.23. 
Pļaujmašīnas tehniskā 

dokumentācija valsts valodā 

Ekspluatācijas instrukcija, 

rezerves daļu katalogs, 

servisa plāns, darba drošības 

instrukcija   

3.24. Garantijas laiks 

Ne mazāk, kā 12 

(divpadsmit) mēneši no 

piegādes brīža   

3.25. Piegādes laiks 

Piegādes laiks nav lielāks, kā 

3 (trīs) mēneši no līguma 

noslēgšanas nodrošinot preču 

piegādi atbilstoši nolikumā 

norādītajā piegādes adresē   

3.25. Piegādes adrese 
Parka iela 3, Lubāna, 

Lubānas novads   

4. Papildus nosacījumi 

4.1. 

Visu agregātu pirmreizējā 

pievienošana traktoram 

piegādes adresē, to saderību 

pārbaude  

Jānodrošina iekļaujot cenā  

 

 

 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 

 

 

 



ZMNĪ 2017/88 
 

4.pielikums 

 

 

 TRAKTORA TEHNISKO APKOPJU GRAFIKS (paraugs)  

 

Apkopes sastāvā ietilpst 
Apkopes veids, intervāls 

(motorstundu (m/s) skaits) 

Cena EUR 

(bez PVN) 

 
____-___ 

 m/s  

____-___ 

 m/s 

____-___ 

 m/s 

____-___ 

 m/s 

____-___ 

 m/s 

Vienības 

cena 
Cena kopā 

Materiāli gab. gab. gab. gab. gab.   

Norāda nosaukumus        

Norāda nosaukumus        

Norāda nosaukumus        

Šķidrumi litri litri litri litri litri   

Norāda nosaukumus        

Norāda nosaukumus        

Norāda nosaukumus        

Servisa darbi        

Darba izmaksas stundas stundas stundas stundas stundas   

Kopā (bez PVN):   
 

Piezīme: Pretendents pielikumu veido atbilstoši aizpildāmās informācijas daudzumam, modelējot tabulu atbilstoši nepieciešamo aiļu daudzumam, 

nodrošinot izsmeļošu izmaksu pozīciju uzskaitījumu un saglabājot paraugā prasītās informācijas apjomu. 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 
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5.pielikums 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Nr. p.k. Tehnikas vienība Piedāvātais modelis 
Vienības cena, bez 

PVN (EUR) 

1. Traktors 
  

2. 

Uzkarināmā ķēžu pļaujmašīna - 

smalcinātājs ar hidraulisku sānu 

izbīdi 

  

3. 
Uzkarināmā izlices ķēžu tipa 

pļaujmašīna 

  

Līgumcena bez PVN  

PVN 21 %  

Kopā  

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 
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6.pielikums 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DAĻU SARAKSTS 

 

Nr.p.k. 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

kontaktinformācija 

Veicamā darba daļa 

Darba apjoms 
% no piedāvātās līguma 

summas 

1. <…> <…> <…> 

2. <…> <…> <…> 

3. <…> <…> <…> 

 

 
 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 
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7.pielikums 

 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

 

 

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

vai vārds, uzvārds un personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska 

persona), un adrese>: 

1. Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, organizētajā 

atklātajā konkursā “Jauna traktora un 2 (divu) pļaujmašīnu iegāde Valsts SIA 

„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vajadzībām” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/88). 

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādus pakalpojumus vai veikt šādus darbus: 

<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu sarakstā 

norādītajam > un] 

[nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/ vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 
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8.pielikums 

Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. U-0-2017 

Uzņēmēja līgumu reģ. Nr.______________ 

 

 

Piegādes līgums (PROJEKTS) 

 

Rīgā,        2017.gada_______                                

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, 

pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 (Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, 

vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Piegādātājs, no otras puses, abi 

kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse, 

ievērojot (id. Nr.) nolikumu, rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) 

un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - 

Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt 1 (vienu) jaunu riteņtraktoru, 

turpmāk tekstā – riteņtraktors, 1 (viena) uzkarināmā ķēžu pļaujmašīna - smalcinātājs 

ar hidraulisku sānu izbīdi un 1 (viena) uzkarināmā izlieces ķēžu tipa pļaujmašīna, 

abas kopā turpmāk tekstā - pļaujmašīnas, katra atsevišķi – Prece, visas kopā turpmāk 

tekstā - Preces, Pasūtītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Līguma (1.pielikums). 

1.2. Preču piegādes vieta ir Parka iela 3, Lubāna, Lubānas novads. 

 

2. Līguma summa un norēkinu kārtība 

2.1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi Pasūtītājs maksā Piegādātājam kopējo 

Līguma summu, kas sastāv no līgumcenas saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 

(1.pielikums) noteikto cenu _______ EUR un  PVN 21% EUR ________, kopā EUR 

____________(_____________________ euro, 00), turpmāk tekstā – Līgumsumma. 

2.2. Līguma 2.1.punktā minēto summu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

nodošanas un pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) parakstīšanas brīža. 

2.3. Preču cenā ir iekļauti visi izdevumi par nodokļiem, nodevām, kā arī riteņtraktora 

reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. 

2.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. 

Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs 

maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

3. Pušu saistības 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. piegādāt Preces saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums); 

3.1.2. piegādāt Preces Pasūtītājam 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža; 

3.1.3. Preces piegādi veikt Pasūtītāja darbiniekiem izdevīgā darba laikā un Līguma 

1.2.punktā norādītājā adresē; 

3.1.4. piegādāt Preces kopā ar visiem tās piederumiem un dokumentiem, kas satur 

Preces tehnoloģisko aprakstu, lietošanas un uzturēšanas instrukcijas, Preces 

ražotāja un Piegādātāja dotās garantijas noteikumus, apliecina Preces izcelsmi, 

kvalitāti un īpašuma tiesības, un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Preces 

atbilstoši faktiskajai situācijai un Tehniskajā specifikācijā norādītajam, kas 

atbilst Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 
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3.1.5. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem un līdzekļiem; 

3.1.6. nodrošināt Preču piegādē iesaistīto darbinieku pienācīgu kvalifikāciju un Preču 

pieņemšanā iesaistīto Pasūtītāja darbinieku apmācību; 

3.1.7. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies 

Piegādātāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ, 10 

(desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;  

3.1.8. saskaņot ar Pasūtītāju Piegādātāja iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā 

norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās 

izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktos 

ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to 

rakstiski informē Piegādātāju. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. pieņemt Preces un parakstīt Aktu, ja Preces atbilst Līguma noteikumiem; 

3.2.2. veikt Līgumā paredzētos maksājumus; 

3.2.3.  nodrošināt Piegādātājam pienācīgus apstākļus Preces piegādei noteiktajā vietā, 

kā arī savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu. 

 

 

4. Preces nodošanas- pieņemšanas kārtība 

4.1. Piegādātājs nodod, un Pasūtītājs pieņem Preces, par katru no Precēm sastādot Aktu, kas 

ar tā abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.2. Preces nodod un pieņem, Līguma 8.3.punktā norādītās personas, parakstot Preču 

pavadzīmi – rēķinu un Aktu. Preces ir piegādātas un Pasūtītājs tās ir saņēmis ar brīdi, kad 

Pasūtītājs paraksta Aktu. 

4.3. Ja piegādātās Preces neatbilst Līgumā, Tehniskai specifikācijai un Pasūtītāja noteiktajām 

prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces pieņemšanas un Aktu 

neparakstīt.  

4.4. Līdz brīdim, kamēr Prece fiziski nav nodota Pasūtītājam un abpusēji parakstīts Akts, visu 

risku par Precei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par nejaušu bojājumu, 

iznīcināšanu u.tml., uzņemas Piegādātājs. 

 

5. Garantijas 

 

5.1. Piegādātajām Precēm tiek noteikta garantija: 

5.1.1. Riteņtraktoram – 36 (trīsdesmit seši) mēneši gadi bez nobraukuma 

ierobežojuma no piegādes brīža; 

5.1.2. uzkarināmai ķēžu pļaujmašīnai - smalcinātājs ar hidraulisku sānu izbīdi – 12 

(divpadsmit) mēneši no piegādes brīža; 
5.1.3. uzkarināmai izlieces ķēžu tipa pļaujmašīnai – 12 (divpadsmit) mēneši no 

piegādes brīža. 
5.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt riteņtraktora garantijas laikā tehniskās apkopes iespējas 

Līguma 1.2.punktā norādītajā vietā saskaņā ar Traktora tehnisko apkopju grafiku 

(2.pielikums). 

5.3. Pēc garantijas Piegādātājs apņemas nodrošināt laikā riteņtraktora tehniskās apkopes 

iespējas ne tālāk kā 35 km no Līguma 1.2.punktā norādītās adreses. 

5.4. Piegādātājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem 

līdzekļiem novērst Preču garantijas laikā atklājušos un/vai radušos Preces defektus. 

5.5. Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina, lai Preces saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un 

pilnīgas lietošanas īpašības. 

5.6. Garantijas laikā par Līguma prasībām neatbilstošu Preci vai Preces Pasūtītājs telefoniski 

un elektroniski paziņo Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, 

uzaicinot Piegādātāju noformēt divpusēju aktu par konstatētājām neatbilstībām. 
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Piegādātājam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties jāierodas pie Pasūtītāja Līguma 

1.2.punktā norādītajā vietā. Piegādātāja neierāšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības 

sagatavot aktu bez Piegādātāja piedalīšanās un sagatavotais akts kļūst saistošs 

Piegādātājam.  

5.7. Piegādātājam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece vai Preces pret kvalitatīvu 

un Līguma prasībām atbilstošu vai jāveic garantijas remonts 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Līguma 5.6.punktā norādītā akta noformēšanas dienas. Ja Piegādātājs neievēro šajā 

punktā noteikto nosacījumu un 5 (piecu) darbdienu laikā nedod Pasūtītājam motivētu 

atbildi vai neuzsāk defektu novēršanu, tad Pasūtītājs veic darbus saviem spēkiem, 

pieprasot visas izmaksas no Piegādātāja. 

5.8. Ja Līdzējiem rodas domstarpības Preces kvalitātes novērtējumā, tās, savstarpēji 

vienojoties, ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus (speciālistus), kuru slēdziens par 

Preces kvalitāti būs saistošs Līdzējiem. Ja ekspertu (speciālistu) slēdzienā konstatēti 

Preces kvalitātes trūkumi, Piegādātājs apmaksā visus izdevumus par slēdziena 

sagatavošanu. 

 

6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

6.1. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 

6.2. Par Līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

6.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma 

pilnīgai izpildei, uzņemas Piegādātājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav 

iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā 

apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši 

norādītas Līgumā. 

6.4. Ja Piegādātājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu)  apmērā no kopējās Līguma 

summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās 

Līgumsummas.  

6.5. Ja Piegādātājs kavē Līgumam atbilstošas Preces piegādi, Piegādātājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu)  apmērā no attiecīgā Preces summas par 

katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus). 

6.6. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma samaksas kavējuma gadījumā, samaksu 

nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 0,5% (nulle 

komats piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma 

darbdienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas. 

6.7. Ja garantijas laikā Piegādātājs neapmaina nekvalitatīvo vai Līguma prasībām neatbilstošo 

Preci pret kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu, neveic nekvalitatīvajām Precēm 

garantijas remontu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nekvalitatīvas 

Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no 

Līguma summas un prasīt atlīdzināt visus Pasūtītājam radušos zaudējumus.  

6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs 

Piegādātājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem. 

6.9. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces darbības kvalitāti atbilstoši ražotāja garantijai un 

saskaņā ar iepirkuma procedūrai iesniegto piedāvājumu.  

6.10. Ja Piegādātājs nespēj piegādāt Preci Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā, 

Pasūtītājam ir iebildumi par Preces kvalitāti vai tās atbilstību Līguma noteikumiem vai 

Piegādātājs atsakās vai vilcina nepilnību novēršanu vairāk nekā par 5 (piecām) 

darbdienām (vai citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu 

darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā 

gadījumā Piegādātājs sedz Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus. Tas 

neatbrīvo Piegādātājs no pārējo Līguma saistību izpildes. 
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6.11. Līguma 6.4.., 6.5., 6.6. un 6.7.punktos minētajos gadījumos līgumsodu Pasūtītājam var 

piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās 

summas. 

6.12. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma 

izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa 

piemērojamie normatīvie akti. 

6.13. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. Līguma darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā 

izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.  

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar 

Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību 

izpildes šādos gadījumos: 

7.3.1. Piegādātājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida 

brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt; 

7.3.2. Piegādātājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc 

Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Piegādātāja spējas pildīt savas saistības 

saskaņā ar Līgumu; 

7.3.3. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir 

būtiska nelabvēlīga ietekme uz Piegādātāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai 

finansiālo stāvokli, kas iespaido Piegādātāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar 

Līgumu; 

7.3.4. tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process. 

7.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 7.3. punktu vai Piegādātājs vienpusēji atkāpjas 

un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Līgums tiek uzskatīts par 

izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā 

gadījumā Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī 

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

(desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. 

7.5. Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski paziņo 

Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Piegādātāja, ko viņš 

nevarēja paredzēt un novērst un kavē Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, un 

saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā 

norādītajā termiņā, tad Piegādātājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu. 

7.6. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis tādu 

apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu 

rezultātā, piemēram, ugunsgrēks, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu 

normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību.  

7.7. Katra no Pusēm 3 (trīs) darbdienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās 

nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu 

pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jāpierāda 

tai Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

7.8. Piegādātājs 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski 

informē Pasūtītāju par izmaiņām Līgumā norādītajos Piegādātāja rekvizītos. 

7.9. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 

saistību pārņēmējiem. 

 

8.  Citi noteikumi 
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8.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem 

un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek 

uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad 

adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un 

tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz 

Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai 

Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences 

izsniegšanu adresātam. 

8.2.  Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar 

Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar 

otrās Puses rakstisku piekrišanu.  

8.3. Līguma izpildi vada: 

8.3.1. Pasūtītāja vārdā: ____________________________________, tālruņa Nr._________,  

e-pasts: ___________; 

8.3.2. Piegādātāja vārdā: ____________________________________, tālruņa 

Nr._________, e-pasts: ___________. 

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

noteikumus. 

8.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 

(divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks.  

8.6. Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu 

un piekrīt tā saturam. 

 

9. Pušu rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357 

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  

Rīga, LV-1010 

Iestādes nosaukums: Valsts kase 

Iestādes kods: TRELLV22 

Iestādes konts:  LV79TREL9165616006000 

Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190 

E-pasta adrese: info@zmni.lv 

 

 

 

_________________________  

z.v. 

PIEGĀDĀTĀJS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

z.v.    

 


