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Pasūtītājs 
SIA „Vangažu Namsaimnieks”, Reă.Nr.50003142371  
Adrese: Gaujas iela 6, Vangaži Inčukalna novads, LV-2136 
Tālrunis: 67995139, Fakss: 67998695; mobilais tālrunis: 29803770 
e-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv  
 
Atbildīgā persona: Iepirkumu komisijas pr-tājs – SIA „Vangažu Namsaimnieks” tehniskais 
direktors Antons Kazulis, t. 67995360, t. 29803770, e-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv 
Paredzamais līguma izpildes termiĦš – 5 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta 
SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
Reă.Nr.50003142371  
Gaujas iela 6, Vangaži Inčukalna novads, LV-2136 
Tālrunis: 67995360, Fakss: 67998695; mobilais tālrunis: 29803770,  
e-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv 
grāmatvedībā līdz 2011.gada 17.okobrim plkst.11.00. 

Iepirkuma l īgums: 

- līguma priekšmets: Metāla jumtu seguma piegāde, CPV – 44000000-0 

- līguma izpildes vieta: Inčukalna novads, Vangaži  

- līguma izpildes termiĦš: 5 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas 

 Nolikuma saĦemšana. Nolikums pieejams Pasūtītāja mājas lapā 
http://www.incukalns.lv/public/lat/iestades/pasvaldibas_uznemumi. 

Inform ācijas sniegšana un kontaktpersona 
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami 
Iepirkumu komisijas pr-tājam – SIA „Vangažu Namsaimnieks” tehniskajam direktoram Antonam 
Kazulim t./fakss 67995360, t. 29803770, fakss: 67998695, e-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv 

Piedāvājuma iesniegšana 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 17.oktobrim plkst.11:00. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti 
pēc minētā termiĦa, netiks atvērti un vērtēti, bet tiks nosūtīti Pretendentam pa pastu atpakaĜ. 
Piedāvājumu iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu SIA „Vangažu Namsaimnieks”, Gaujas iela 
6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, grāmatvedībā, tālrunis/fakss: 67998695. 
 
PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DOKUMENTU NOFORM ĒJUMS 
1. Pretendents iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai „Metāla jumtu seguma piegāde”, 
atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1). 
2. Piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā minēto preču apjomu.  
3. Jāiesniedz LR UzĦēmuma reăistrācijas apliecības kopija. 
4. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokĜu parādu un tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā 
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav maksātnespējas vai bankrota, atbilstoši 
obligātai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2.). 
5. Pretendentam jāpievieno vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes par līdzvērtīgos iepirkumos 
piegādātām precēm pēdējo 3 gadu laikā. Pretendents aizpilda obligātā piedāvājuma formu Nr.3. 
6. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišėi norādot piedāvājuma cenu ar PVN 
(pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju Pielikumā Nr.4). 
7. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi „„ Metāla jumtu seguma 
piegāde” neatvērt līdz 2011.gada 17.oktobra plkst. 11:00”. Visiem iesniegtajiem materiāliem 
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jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzĦēmuma vadītājs vai tā 
pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru. 
8. Ja Pretendenta piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti 
cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts. 
9. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar 
zemāko cenu. 
10. Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkuma procedūrā tiks pieprasīts nodokĜu administrācijas 
apliecinājums, ka nodokĜu parādi nav lielāki par 100 Ls, apliecinājuma jābūt ne vecākam par 1 
mēnesi, to var iesniegt kopā ar procedūras dokumentiem. 
 

Pielikums Nr.1 
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 
„Metāla jumtu seguma piegāde” ID Nr . VN 2011/13 
Iepazinušies ar iepirkuma procedūras „Metāla jumtu seguma piegāde” ID Nr . VN 2011/13 
prasībām un pieĦemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka 
piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un apĦemos (ja tiekam atzīti par uzvarētājiem) slēgt 
līgumu un izpildīt visus līguma pamatnoteikumus, saskaĦā ar iepirkuma specifikāciju un tam 
pievienotā līguma noteikumiem, par kopējo summu: 
 
LVL bez 22% PVN 
(summa cipariem un vārdiem) 
22 % PVN 
 

22 % PVN 
(summa cipariem un vārdiem) 
 

LVL ieskaitot 22 % PVN 
(summa cipariem un vārdiem) 

 
 

  

 
Pretendenta nosaukums 
Vienotais reăistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Biroja adrese 
Kontaktpersona 
TālruĦa numurs 
Faksa numurs 
E-pasta adrese 
Apliecinām, ka izpildot pasūtījumu, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi. 
Apliecinām, ka pasūtījuma apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot 
normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem 
un tehniskai specifikācijai. 
Ar šo mēs uzĦemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 
noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu 
kopijas atbilst oriăinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. Piedāvājums ir spēkā 60 dienas 
no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp. 
Vārds, Uzvārds _____________________________________ 
IeĦemamais amats _____________________________________ 
Paraksts _____________________________________ 
Datums __________ _________________ 
Pilnvarotā persona: 
____________________________________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

Pielikums Nr.2 
Pretendenta apliecinājums 
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Pretendenta nosaukums 
Pretendenta reăistrācijas numurs 
Pretendenta juridiskā adrese 
Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā 
Pilnvarojuma pamats 
Ar savu parakstu apliecinu, ka 
1) pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 
2) likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav 
konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi; 
3) uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daĜas 1. punkta 
nosacījumi; 
4) visas piedāvājumā sniegtās ziĦas par pretendentu ir patiesas. 
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts 
Pretendenta pilnvarotās personas paraksta atšifrējums 
Pretendenta pilnvarotās personas amats 
Datums 

Pielikums Nr.3 
Pretendenta veikto piegāžu saraksts 
Nr.p.k., Preču piegādes apjoms, Veikšanas gads, Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis) 
 

Pielikums Nr.4. 
 

Metāla jumtu seguma Tehniskā specifikācija 
 

 
1. Nepieciešami preču izcelsmes apliecinoši dokumenti, atbilstoši standartiem lietošanai 

Latvijā. 
2. Garantija materiālam vismaz 8 gadi. 
3. Piegāde saskaĦā ar specifikāciju: 
 

Nr. Nosaukums 
Loksnes 
garums Daudzums Cena bez PVN Ls 

1. 
Trapecveida jumta segums 
AP-20 Zn 0.5mm  6400 mm 

2 pakas pa 
35 loksnēm  

2. Skrūves 4.8 x 28 Zn  3200 gb  

3. Jumta lūka Zn  2 gb  

   
Kopā bez 
PVN Ls   

   PVN Ls   

   
Pavisam 
kopā Ls:   

 



 

 

5 

5 

 
Līguma projekts 

 
L īguma nosacījumi par metāla jumtu seguma materiālu piegādi 

Iepirkums ID Nr. VN 2011/12 
 

„Met āla jumtu seguma piegāde” 
 
Vangaži       2011.gada “___.”____________ 
 
 SIA „Vangažu Namsaimnieks”, reă. Nr. 50003142371, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās Valdes 
priekšsēdētāja Maksima Griščenko personā, kurš rīkojas pamatojoties uz SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
statūtiem, no vienas puses un _______________________________________ turpmāk tekstā – 
Izpild ītājs), kuras vārdā saskaĦā ar _______________________________________________________ 
rīkojas tās _____________________________________  no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo: 
 

1. L īguma priekšmets 
1.1. Līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz Pasūtītāja organizēto iepirkuma procedūras “  Metāla jumtu 
seguma piegāde’’ ID Nr. VN 2011/13 nosacījumiem un rezultātiem.  
1.2. Izpild ītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma apĦemas piegādāt Pasūtītājam, bet Pasūtītājs savukārt 
apĦemas bez kavēšanās pieĦemt un pilnībā apmaksāt Izpild ītājam par piegādātajām precēm, turpmāk 
saukta – Prece. 
1.3. Prece, tās daudzums un cena tiek noteikta šim Līgumam pievienotajā Specifikācijā (Pielikums Nr.1), 
kas ir saskaĦota ar Pasūtītāju  un Izpild ītāju  un ir šā Līguma neatĦemama sastāvdaĜa. 
 

 2. Īpašumtiesības 
2.1. Īpašumtiesības uz Preci tiek saglabātas Izpild ītājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir apmaksājis 
Preces vērtību saskaĦā ar piegādātās Preces pavadzīmi-rēėinu. 

 
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

3.1. Izpild ītājam ir jāsagatavo Prece atbilstoši saskaĦotajai Specifikācijai līdz 2011. gada __.okobrim 
ieskaitot, un jāpiegādā Pasūtītājam Prece atbilstoši šā Līguma noteikumiem. 
3.2. Izpild ītājam ir tiesības sagatavot un piegādāt Preci pirms termiĦa, par ko viĦam papildus ir 
jāinformē Pasūtītājs. 
 

4.Pasūtītāja tiesības un pienākumiem 
4.1. Pasūtītājam ir jāveic Preces pilna apmaksa saskaĦā ar šā Līguma 8.p. Noteikumiem. 
4.2. Pasūtītājs var grozīt vai atsaukt savu pasūtījumu atbilstoši šā Līguma 5.p. paredzētajiem 
noteikumiem. 
 

5. Pasūtījuma atsaukšana un grozīšana 
5.1. Pēc tam, kad šis Līgums ir stājies spēkā, Pasūtītājs var atsaukt savu pasūtījumu, ja Izpild ītājs nav 
uzsācis tā sagatavošanu, samaksājot Izpild ītājam soda naudu 00 % apmērā no kopējās Līguma summas 
un atlīdzinājis Izpild ītājam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar pasūtījuma atsaukšanu. 
5.2. Ja Izpild ītājs jau ir uzsācis saskaĦotā pasūtījuma sagatavošanu, Pasūtītājs nevar atteikties no sava 
pasūtījuma un viĦam ir jāpieĦem un jāapmaksā Prece atbilstoši šā Līguma noteikumiem, ja vien viĦš nav 
vienojies ar Izpild ītāju , samaksājot viĦam soda naudu 00 % apmērā no kopējās šā Līguma summas un 
kompensējis Izpild ītājam visus zaudējumus, kas radušies viĦam sakarā ar pasūtījuma atsaukšanu. 

 
6.Preces nejaušas bojāejas vai bojāšanas risks 

6.1. Viss risks par Preces nejaušu bojāeju vai bojāšanos pāriet Pasūtītājam no Preces pieĦemšanas brīža. 
6.2. Preces pieĦemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmes-rēėina parakstīšanu, kas ir šī līguma 
neatĦemamas sastāvdaĜas.  
6.3. Ja starp Līdzējiem ir radušās domstarpības par Preces daudzumu vai kvalitāti, Preces pieĦemšanas 
brīdis attiecībā uz Pasūtītāja nepieĦemto Preci tiek atbilstoši pārcelts līdz brīdim, kad šīs nesaskaĦas ir 
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atrisinātas saskaĦā ar šā Līguma 7.p. 
 

7. Preces piegāde un pieĦemšanas 
7.1.Izpild ītājs piegādā un, pamatojoties uz pavadzīmi-rēėinu, nodod Preci, bet Pasūtītājs pieĦem Preci 
Gaujas ielā 6, Vangažos. 
7.2. Pasūtītājs pieĦem Preci Izpild ītāja pilnvarota pārstāvja klātbūtnē. 
7.3. Pasūtītājam, pieĦemot Preci, ir jāpārbauda tās skaits un kvalitāte. 
7.4. Preces pieĦemšanas laikā konstatētā Preces slikta kvalitāte vai tās skaita trūkums nerada šā Līguma 
anulēšanu. 
7.5. Ja atklājas Preces slikta kvalitāte vai iztrūkums, Pasūtītāja un Izpild ītāja pilnvarotais pārstāvis 
sastāda un paraksta Preces pieĦemšanas un nodošanas aktu (turpmāk - Akts). 
 7.5.1. Ja Izpild ītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijām, viĦš paraksta Aktu, izdarot tajā atbilstošu 
atrunu. 
7.6. Ja atklājas un atbilstoši šā Līguma 7.5.p. Aktā tiek fiksēts Preces iztrūkums vai tās slikta kvalitāte un 
Izpild ītājs atzīst Pasūtītāja pretenzijas par pamatotām, viĦam piecu dienu laikā no Akta parakstīšanas 
brīža jāpapildina Aktā fiksētais iztrūkums vai nekvalitatīvā Prece jāapmaina pret jaunu. 
 7.6.1. Preces nodošana atbilstoši tiek noformēta ar jaunu Aktu. 
7.7. Ja Izpild ītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijām, kas norādītas Aktā, Līdzēju attiecības tiek regulētas 
atbilstoši šā Līguma minētiem noteikumiem. 
7.8. Šādā gadījumā Līdzēji neatlīdzina viens otram visus zaudējumus, kas saistīti ar radušā strīda 
atrisināšanu un savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi. 

 
8. Līguma summa un norēėinu kārt ība 

8.1. Līguma kopējā summa ir Ls _______(summa vārdiem) bez PVN, PVN 22% - Ls 
_____________________ (summa vārdiem), kopā ar PVN Ls___________ (summa vārdiem). 
8.2. Pasūtītājs norēėinus veic pārskaitot naudu uz Izpild ītāja norādīto norēėinu kontu Nr.___________, 
(bankas nosaukums). Pasūtītājs samaksā Izpild ītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Izpild ītāja 
rēėina saĦemšanas. 

 
 9. Līguma darbības laiks, līguma grozīšanas, papildināšanas kārt ība 

9.1. Līgums stājas spēkā brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir 
pilnībā izpildījušas savas līgumsaistības.   
9.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiĦa lauzt tikai ar Līdzēju rakstveida vienošanos, kas tiek 
noformēts kā šā Līguma pielikums un ir tā neatĦemama sastāvdaĜa. 
9.3. Šī Līguma pirmstermiĦa vienpusēja laušana iespējama tikai tieši šajā Līgumā paredzētajos gadījumos. 

 
 10.Strīdu atrisināšana un Līdzēju atbild ība 

10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas no šā Līguma vai tā sakarā, Līdzēji risinās pārrunu ceĜā. Ja 
Līdzējiem neizdodas vienoties pārrunu ceĜā, strīds tiks nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu 
instancēs. 
10.2. L īdzēji  ir viens otram atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un 
tās apĦemas atlīdzināt viens otram visus šai sakarā radušos zaudējumus, izĦemot šajā Līgumā paredzētos 
gadījumus. 
10.3. Ja Izpild ītājs pieĜauj nokavējumu (vairāk nekā piecas dienas) savu Līgumā paredzēto saistību 
izpildē, Izpild ītājam jāmaksā Pasūtītājam nokavējuma procenti 0.5% apmērā no Līguma summas par 
katru nokavējuma dienu. 
10.4. Ja Pasūtītājs pieĜauj jebkuru šajā Līgumā minēto maksājumu nokavējumu, Pasūtītājs maksā soda 
naudu 0,5% apmērā no maksājumiem paredzētās summas par katru nokavējuma dienu. 
10.5. L īdzēji  par šo Līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.   
10.6. Ja Pasūtītājs nokavē jebkura šajā Līgumā minētā maksājuma termiĦu ilgāk par diviem mēnešiem, 
Izpild ītājam ir tiesības lauzt šo Līgumu, bet Pasūtītājam jāizmaksā Izpild ītājam atbilstoši Līguma 10.4. 
p. aprēėinātie nokavējuma procenti un jāatlīdzina Izpild ītājam visi radušies zaudējumi, kas saistīti ar to, 
ka Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības. 
10.7. Ja Izpild ītājs pieĜauj savu saistību nokavējumu ilgāk par 10 dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības 
lauzt Līgumu. 
10.8. Ja viens no Līdzējiem ir pieĜāvis savu līgumsaistību izpildes nokavējumu, otrs līdzējs nav atbildīga 
par nesavlaicīgu savu saistību izpildi.    
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10.9. Izpild ītājs nav atbildīgs par savu līgumsaistību izpildes nokavējumu, ja iespējas izpildīt savas 
saistības ierobežoja kādas trešās personas vai citi apstākĜi, kurus, slēdzot šo Līgumu, Izpild ītājs 
neparedzēja un kurus viĦš ar saprātīgu rīcību nevarēja kontrolēt. 
10.10. Soda naudu samaksa neatbrīvo Līdzējus no savu līgumsaistību izpildes pienākuma. 

 
 11. Citi noteikumi 

11.1. L īdzēji  tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma noteikumu daĜēju vai pilnīgu neizpildi gadījumā, ja 
iestājas nepārvaramas varas apstākĜi, kas sevī ietver dabas katastrofas, karus, streikus, epidēmijas, 
diversijas un terora aktus, valsts varas un pārvaldes iestāžu izdotus normatīvos aktus, citus gadījumus, kas 
pēc starptautiskajiem standartiem tiek kvalificēti kā Force Majeure apstākĜi un kuru dēĜ līgumu nav 
iespējams izpildīt pilnībā vai daĜēji. 
11.2. Līgums ietver Līdzēju pilnīgu vienošanos; Līdzēji ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt visiem tā 
punktiem, un apliecina to, parakstot šo Līgumu. 
11.3. L īdzēji  apĦemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tiem kĜuvusi zināma pildot savas 
līgumsaistības. 
11.4. Līdzēji  informē viens otru nedēĜas laikā par savu rekvizītu  (nosaukuma, adreses un tml.) maiĦu. 
11.5. Šis Līgums atceĜ visus iepriekšējos līgumus, kurus Līdzēji noslēguši līdz šim un kuri attiecas uz šajā 
Līgumā minēto Preci. Pēc šā Līguma parakstīšanas spēku zaudē visas iepriekšējās šā Līguma 
sagatavošanas procesā panāktās mutvārdu vai rakstveida vienošanās. 
11.6. Līgums ir sastādīts uz trim lapām divos eksemplāros. Katram no Līdzējiem tiek izsniegts viens šā 
Līguma eksemplārs. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
11.7. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas likumdošanas aktiem. 
11.8. Izpildītājs dod garantiju precei 8 gadi, un šajā laikā veic preces nomaiĦu ar piegādi uz sava rēėina. 
 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

 
 

Pasūtītājs  
 

Izpildītājs 
 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
Reă.Nr.50003142371  
Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads 
LV-2136 
AS GE Money Bank, kods BATR LV 2X 
Konts LV28BATR0051M01531900 
 
Valdes priekšsēdētājs 
 
 ___________________ 
(Maksims Griščenko) 
 
z.v. 
 

 

 


