APSTIPRINĀTS
ar iepirkumu komisijas sēdes
2013. gada 6.decembra sēdes
protokolu Nr.1
IEPIRKUMA
(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)
„Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs: DPBJCJ2013/1
NOLIKUMS
1. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
Juridiskā adrese
Tautas iela 7, Daugavpils, LV-5401
Reģistrācijas Nr.
90001179019
Bankas rekvizīti
GE Money Bank
BATRLV2X
Konta nr. LV17BATR0051201884000
Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” direktore
A.Jansone, tālr.65435787, 27887505 jauniba@inbox.lv;
2. Iepirkuma priekšmets, mērķis, metode un paredzamā līguma summa
2.1. Iepirkuma priekšmets – neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām (tehniskā specifikācija 1.pielikums).
2.2. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā.
2.3. Iepirkuma mērķis - Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu,
kas atbilst šajā Nolikumā norādītajām prasībām, nodrošinot atklātumu, piegādātāju brīvu
konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot finanšu
līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.
2.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās.
2.5. Paredzamā līguma izpildes termiņš – līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz iepirkuma
līgumā noteiktās līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.
2.6. Paredzamā līgumcena par visu iepirkuma priekšmeta apjomu – līdz Ls 6300/ euro 8964,09
(bez PVN).
3. Iepirkuma Nolikuma saņemšana
3.1. Ar paziņojumu par plānoto līgumu, sākot ar publicēšanas dienu, var iepazīties Iepirkumu
uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā. Ar Nolikumu un tā pielikumiem, kas ir
Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, sākot ar publicēšanas dienu var iepazīties Daugavpils
pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” mājas lapā www.jauniba.lv, Vispārējās un
profesionālās izglītības pārvaldes mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā –
Publiskie iepirkumi un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā –
Pašvaldības iepirkumi, izsoles, noma.
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 20.decembra plkst.10.00 , personīgi,
atsūtot pa pastu, vai elektroniski atbilstoši ar Publisko iepirkumu likuma 34.panta
nosacījumiem Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”, Tautas ielā 7,

Daugavpilī, LV-5404, darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, 1.kab.
(kancelejas pārzinei). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
augstākminētajam termiņam.
4.2. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām var grozīt, mainīt vai atsaukt savu
piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu iesniedz
slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Nolikuma 6.2. punktā minētos rekvizītus un atzīmi par
saturu - ,,Grozījumi”, ,,Maiņa”, vai ,,Atsaukums”.
4.3. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākas
līdzdalības iepirkuma procedūrā.
5. Piedāvājuma derīguma termiņš
5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai, vai 30 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 5.1.apakšpunktā
noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to
rakstiski paziņo pasūtītājam. Ja Pretendents 12 (divpadsmit) dienu laikā rakstisku
paziņojumu Pasūtītājam neiesniedz, tad Pasūtītājs uzskata, ka Pretendents ir izstājies no
tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.
6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
6.1. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši šim Nolikumam, 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” un Dokumentu juridiskā spēka likums prasībām. Ja Pretendenta
piedāvājums ir citā valodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā
tulkojums ir noteicošais dokuments piedāvājuma izskatīšanas laikā. Pretendents apliecina
tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt uzrakstam ,,Tulkojums pareizs”,
tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai pilnvarotās personas) pilnam amata
nosaukumam, pašrocīgam personīgajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas
nosaukumam un datumam, zīmoga nospiedumam.
6.2. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē 1 eksemplārā uz kuras jānorāda:
6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
6.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
6.2.3. Atzīme „Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centra „Jaunība” vajadzībām” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.DPBJCJ2013/1).
Neatvērt līdz 2013.gada 20.decembrim, plkst.1000.
6.3. Pretendenta piedāvājums sastāv no divām daļām:
6.3.1. Pretendenta atlases dokumenti;
6.3.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums (Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai latos un euro,
norādot cenu bez un ar PVN (norādot arī PVN likmi %). Cena tiek norādīta ar precizitāti
divi cipari aiz komata.
6.4. Iepirkuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem. Visu dokumentu
noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.
7. Papildu informācijas sniegšana
7.1. Pieprasījumu par papildu informāciju Pretendents var sūtīt elektroniski vai pa faksu
attiecīgajām Nolikuma 1.1.punktā norādītājam kontaktpersonām.
7.2. Atbildes uz Pretendenta jautājumiem tiek sniegtas elektroniski vai pa faksu.
II nodaļa
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Informācija par iepirkuma priekšmetu
8. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms
8.1. Iepirkuma priekšmets ir neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu
un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī
Nolikuma prasībām.
8.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 6017200-4 (Autobusu ar šoferi noma).
8.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
8.3.1. pirmā daļa – vidējas un vidēji-lielas ietilpības tālsatiksmes autobusi (līdz 24 sēdvietām);
8.3.2. otrā daļa - lielas ietilpības tālsatiksmes autobusi (no 25 līdz 50 sēdvietām).
8.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai divām iepirkuma daļām. Komisija
noteiks uzvarētaju par katru daļu atsevišķi. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājumu
variantus.
8.5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija (izbraukuma un atgriešanas
vieta - Daugavpils).
9. Tehniskā specifikācija
9.1. Tehniskā specifikācija ir pievienota Nolikuma pielikumā Nr.1.
10. Līguma izpildes termiņš un vieta
10.1. Līguma izpildes termiņš – līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz iepirkuma līgumā
noteiktās līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.
10.2. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija (izbraukuma un atgriešanas
vieta - Daugavpils)
10.3. Samaksas nosacījumi: 20 darba dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas.
11. Piedāvājuma cena.
11.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos un euro bez PVN, ar precizitāti divi cipari aiz komata.
Piedāvājuma cena ar PVN jānorāda atsevišķi.
11.2. Pasūtītājs patur tiesības līguma izpildes gaitā samazināt iepirkuma maksimāli ieplānoto
summu.
III nodaļa
Prasības pretendentiem
12.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
12.1.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
12.1.2. tam 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 sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus.
12.1.3. pretendents nav iesniedzis 13.punktā pieprasītos dokumentus un/vai pēc iesniegtajiem
dokumentiem pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām;
12.1.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
12.1.5. likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.
12.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšana
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12.2.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
12.2.2. Pretendentam ir Autotransporta direkcijas izsniegta speciāla atļauja (licence)
pārvadājumiem valsts robežās un ārvalstīs.
12.2.3. Pretendentam, attiecībā uz katru autotransporta līdzekli ir Autotransporta direkcijas
izsniegta licences kartīte.
12.2.4. Pretendenta autopārvadājumu vadītājam ir Satiksmes ministrijas izsniegts profesionālās
kompetences sertifikāts.
12.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
12.3.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laika periodā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir
pieredze pasažieru autobusu pārvadājumu veikšanā.
12.3.2. Pretendenta autobusu vadītājiem pēdējo 3 (trīs) gadu laika periodā no piedāvājuma
iesniegšanas dienas ir pieredze pasažieru autobusu pārvadājumu veikšanā.
12.3.3. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 2 (divi) autotransporta līdzekļiem uz katru iepirkuma
daļu.
IV nodaļa
Pretendenta atlases dokumenti
13. Iesniedzamie dokumenti:
13.1. Pretendenta rakstveida pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (pielikums Nr.2).
13.2. Pretendenta rakstisks apliecinājumu ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma
8.¹panta piektās daļās minētie apstākļi (atbilstoši pielikumam Nr.3).
13.3. Pretendenta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
13.4. Autotransporta direkcijas izsniegta speciālās atļauja (licenci) pārvadājumiem valsts
robežās kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt pasažieru pārvadājumus;
13.5. Satiksmes ministrijas izsniegtā profesionālās kompetences sertifikāta kopija, kas apliecina
autopārvadājumu vadītāja profesionālo kompetenci (MK noteikumi Nr.121 „Kārtība, kādā
izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes
komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja
profesionālās kompetences sertifikātus”);
13.6.Vismaz divas atsauksmes par analoģisku pakalpojumu veikšanu par pēdējiem 3 gadiem.
13.7.Pretendenta apliecinājums, ka tas nodrošinās tādu darbinieku piesaistīšanu, kuriem ir
pieredze transporta pakalpojumu sniegšanā ar darba pieredzi vismaz 3 gadi pasažieru
pārvadāšanā.
13.8. Pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir pieejami 2 (divi) autotransporta līdzekļi uz
attiecīgi piedāvāto iepirkuma apjomu.
13.9.Pretendenta tehniskais piedāvājums (jāsagatavo atbilstoši 4. pielikumā norādītajai formai).
13.10. Finanšu piedāvājums (jāsagatavo atbilstoši 5.pielikumā norādītajai formai).
13.11. Ja piedāvājums kopumā vai kāda no tā daļām nav iesniegts atbilstoši iepirkuma
nolikuma prasībām, tad Pretendents tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas.

IX nodaļa
Uzvarētāja noteikšana
14. Iepirkuma procedūras uzvarētājs tiek noteikts katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
15. Komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju izvēlās Pretendentu, kura piedāvājums atbilst
nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko izmaksu cenu iepirkuma priekšmeta daļā bez
PVN.
16. Pēc lēmuma pieņemšanas, komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un
kārtību:
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16.1.par pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem trīs darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas;
16.2. ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu
paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem IUB interneta mājas lapā.
17. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai Pasūtītājs
nesaņem parakstīto līgumu ilgāk par 10 (desmit) dienām no tā nosūtīšanas brīža, iepirkuma
komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu.
X nodaļa
Komisijas tiesības un pienākumi
18. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi:
18.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē
iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.
18.2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
18.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma
komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.
18.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.
18.5. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās komisija vismaz trīs locekļu sastāvā.
18.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu
vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.
19. Iepirkuma komisijas tiesības:
19.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos.
19.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.
19.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
19.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem
aktiem.
20. Iepirkuma komisijas pienākumi:
20.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.
20.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas
dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz pretendentu atlases
rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.
20.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas,
kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.
XII nodaļa
Pretendentu tiesības un pienākumi
21. Pretendenta tiesības
21.1. Grozīt, mainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
21.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju
21.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par nolikuma
noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par
iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
21.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem
aktiem.
22. Pretendenta pienākumi
22.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.
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22.2. Sniegt patiesu informāciju.
22.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
XIII nodaļa
Citi noteikumi
23. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums tam, ka Pretendents:
23.1. ir iepazinies ar šo Nolikumu un tā pielikumiem;
23.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma procedūras noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu
neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem.
24. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiek tiem atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, kad
piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
25. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams
pietiekošs finansējums.
26. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam. Pasūtītājs nav atbildīgs par minētajiem Pretendenta izdevumiem un tie netiek segti.
27. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas
saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
2. Pieteikuma dalībai Iepirkuma procedūrā forma (2.pielikums);
3. Pretendenta apliecinājums (3.pielikums);
4. Pretendenta tehniskā piedāvājuma forma (4.pielikums);
5. Finanšu piedāvājuma forma (5.pielikums);
6. Pārvadājuma līguma projekts (6.pielikums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

J.Jackeviča
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1.pielikums iepirkumam
Ident.Nr.DPBJCJ2013/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts: neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils
pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām braucieniem uz koncertiem, konkursiem,
sacensībām un citiem pasākumiem vietējā mēroga maršrutos (Latvijas teritorijā).
2. Pakalpojumu sniegšanas vietas un apstākļu apraksts: neregulārie autotransporta pakalpojumi
tiek sniegti bērnu braucieniem uz koncertiem, konkursiem, sacensībām un citiem pasākumiem pēc
iepriekš saskaņotas adreses Daugavpilī, nodrošinot autotransportu ar dažādu sēdvietu skaitu atkarībā no
uzdevuma izpildes rakstura, par ko pasūtītājs iepriekš paziņo, dažādos vietējo mēroga maršrutos
(Latvijas teritorijā):

2.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
2.1.1. pirmā daļa – vidējas un vidēji-lielas ietilpības ietilpības tālsatiksmes autobusi (līdz 24
sēdvietām);
Nr.
Transporta
Pasākums
p.k.
Paredzamā pasākuma
vienību
Pasākuma
maršruts
skaits/vietu
ilgums
skaits
janvāris
1.
Latvijas čempionāts orientēšanās
Daugavpils-Madona1 / 18
1 diena
sportā
Daugavpils
februāris
2.
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu un
1 / 15
1diena
instrumentālo kolektīvu festivāls- Daugavpils-Rīga-Daugavpils
konkurss (piedalās BJC un
13.vsk.)
1 / 24
1 diena
marts
3.

Skatuves runas un literāro
uzvedumu konkurss

1 / 12

1diena

1 / 20
1 / 16

1 diena
1 diena

1 / 24

1 diena

1 / 24

2 dienas

1 / 18

1 diena

1 / 18

1 diena

1 / 18

1 diena

Daugavpils-Rīga-Daugavpils

4.

Pilsētas skolu mūzikas
skolotāju pieredzes apmaiņas
seminārs

5.

Dienvidlatgales bērnu un
jauniešu folkloras kopu
sarīkojums

6.

Bērnu un jauniešu folkloras svētki
“Pulkā eimu, pulkā teku”
Valsts sacensības triatlonā

7.

8.
9.

Latvijas skolēnu mazmoto
sacensības
Latvijas skolēnu mazmoto
sacensības

Daugavpils-JelgavaDaugavpils
Aprīlis
Daugavpils-LīvāniDaugavpils
Maijs
Daugavpils-ViesīteDaugavpils
Daugavpils-DobeleDaugavpils
Jūnijs
Daugavpils-SmilteneDaugavpils
Daugavpils-JelgavaDaugavpils
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11.

Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā
modelisma sacensības
Valsts sacensības triatlonā

12.

Baltijas valstu sacensības triatlonā

13.

XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Koru
koncerta modelēšanas koncerts

10.

Jūlijs
Daugavpils-LiepājaDaugavpils
Daugavpils-VaidavaDaugavpils
Augusts
Daugavpils-VentspilsDaugavpils
Novembris
Daugavpils-Rīga-Daugavpils

1 /10

2 dienas

1 / 18

1 diena

1 / 18

1 diena

1 / 18

1 diena

2.1.2. otrā daļa - lielas ietilpības tālsatiksmes autobusi (no 25 līdz 50 sēdvietām):
Nr.
Pasākums
p.k.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
9.

11.

Izglītības un kultūras iestāžu 7.9.klašu tautas deju kolektīvu
pasākums „Lecam pa jaunam,
lecam pa vecam”

Paredzamā pasākuma
maršruts

Transporta
vienību
skaits/vietu
skaits

Pasākuma
ilgums

Janvāris
Daugavpils-ViesīteDaugavpils

1 / 45

1 diena

1 / 40

1 diena

1 / 40

1 diena

2 / 40

2 dienas

1 / 30

1 diena

4 / 45

1 diena

2 / 45

1 diena

3 / 45

1 diena

1 / 45

1 diena

1 / 50

1 diena

1 / 45

1 diena

1 / 45

1 diena

Marts
Latgales novada izglītības iestāžu Daugavpils-Jēkabpilspūtēju orķestru skate (piedalās
Daugavpils
13.vsk.)
Vokālās mūzikas konkurss
Daugavpils-Preiļi-Daugavpils
“Balsis”
“Teātra dienas Siguldā – 2014 “Laimes
Daugavpils-Rīga-Daugavpils
lācis””
Fināls “Superpuika 2014”
Daugavpils-Rīga-Daugavpils
Aprīlis
Latgales novada Latvijas
Daugavpils-Rēzekne izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru
Daugavpils
konkurss.
Radošais pasākums “Dabas
Daugavpils-Višķi -Daugavpils
ritums” profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem
Vispārējās izglītības iestāžu
Daugavpils-Jēkabpilsjaukto koru konkurss
Daugavpils
Vizuālās un vizuāli plastiskās
Daugavpils-Rēzekne mākslas konkurss „Trejdeviņas
Daugavpils
saules les”
Maijs
Mūsdienu deju kolektīvu radošais Daugavpils-Rīga-Daugavpils
konkurss
XI Latvijas skolu jaunatnes
Daugavpils-Madonadziesmu un deju svētku pūtēju
Daugavpils
orķestru modelēšanas koncerts
Daugavpils-Rīga-Daugavpils
Latvijas izglītības iestāžu

pūtēju orķestru defile
finālkonkurss un pūtēju
orķestru koncerts
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12.

Bērnu tautas deju festivāls
“Latvju bērni danci veda”

Daugavpils-Balvi-Daugavpils 5 / 45

1 diena

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, ergonomiskās u.c.
prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:
1) autotransporta līdzekļiem jābūt labā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem par tiesībām piedalīties ceļu satiksmē;
2) autotransporta līdzekļiem jāatbilst attiecīgajiem pasažieru valsts un starptautiskos noteikumos
noteiktajiem tehniskajiem standartiem un aprīkojuma prasībām;
3) autotransporta līdzekļiem jābūt pietiekami iekšietilpīgām, jābūt bagāžas nodaļai, lai varētu
izvietot mūzikas instrumentus un somas;
4) autotransporta līdzekļiem jābūt komfortabliem, ar klimata kontroli vai kondicionēšanas sistēmu,
kas nodrošina vienmērīgu temperatūru +20º C visā autotransportā, pasažieru krēsliem jābūt ar galvas
paliktņiem, trokšņa līmenis transporta līdzeklī nedrīkst pārsniegt pieļaujamo normu.

4. Prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un pieredzi
attiecīgu pakalpojumu sniegšanā: nodrošināt tādu darbinieku piesaistīšanu, kuriem ir pieredze
transporta pakalpojumu sniegšanā, ar darba pieredzi vismaz 3 gadi pasažieru pārvadāšanā.
5. Pasūtītāja personāla apmācības nepieciešamība: Spēja nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo
neatliekamo medicīnisko palīdzību.
6. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: spēja nodrošināt autotransporta pakalpojumus pēc
iepriekš saskaņota datuma, maršruta, laika un sēdvietu skaita daudzuma jebkurā diennakts periodā,
ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
7. Tehnisku vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā pretendents nodrošina ar līdzvērtīgu
transporta vai vadītāja nomaiņu: LR teritorijā ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā.

9

2.pielikums iepirkumam
Ident.Nr.DPBJCJ2013/1
PRETENDENTA PIETEIKUMS
Pretendenta nosaukums: ____________________________________
Reģistrācijas numurs: ______________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________
Tālrunis: ____________ Fakss: ___________________
E-pasta adrese: _________________________________
Bankas nosaukums:________________________________________
Bankas kods:
_____________________________________________
Konta numurs:
________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersonas amats vārds, uzvārds:
________________________________________________________
tā ______________________________________ _______________________________
(direktora, vadītāja, valdes pr-tāja, vai cita ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds)
personā apliecina, ka ar šī pieteikuma iesniegšanu:
- piesakās piedalīties iepirkumā „Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils
pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr.
DPBJCJ2013/1;
- piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;
- apņemas ievērot un pildīt visas nolikumā pretendentam noteiktās prasības.

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)
Z.V.
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3.pielikums iepirkumam
Ident.Nr. DPBJCJ2013/1
APLIECINĀJUMS
___________________________ 2013. gada _________________
Apliecinu,
ka
attiecībā
________________________________________________________
/pretendents/

uz

nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
2) tam 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 sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus.

_____________________________ / _______________ /
(paraksts )
(paraksta atšifrējums)
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4.pielikums iepirkumam
Ident.Nr.DPBJCJ2013/1

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta SIA ________________________________ reģ.Nr.__________________
īpašuma/valdījumā esošo transportlīdzekļu saraksts, ar kuru paredzēts sniegt autotransporta
pakalpojumus bērnu pārvadāšanai:

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transportlīdzekļa
marka

Izlaiduma
gads

Sēdvietu
skaits

īpašumā/
nomā

Valsts reģ. Reģistrācijas
numurs
apliecības Nr.

Ar šo pretendents apliecina, ka tā piedāvājums atbilst visām iepirkuma „Neregulārie autotransporta
pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām” Tehniskajā
specifikācijā norādītajām prasībām.

________________________________

___________________

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)
z.v.
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5.pielikums iepirkumam
Ident.Nr.DPBJCJ2013/1
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1.daļa
Nr.
Pasākums
p.k.

1.

Latvijas čempionāts orientēšanās sportā

2.

Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu un instrumentālo
kolektīvu festivāls- konkurss (piedalās
BJC un 13.vsk.)

3.

Skatuves runas un literāro uzvedumu
konkurss

Paredzamā pasākuma
maršruts

Daugavpils-MadonaDaugavpils

Pasākuma
ilgums

1 / 18

1 diena

1 / 15

1diena

1 / 24

1 diena

1 / 12
Daugavpils-Rīga-Daugavpils

1diena

1 / 20
1 / 16

1 diena
1 diena

1 / 24

1 diena

1 / 24

2 dienas

1 / 18

1 diena

1 / 18

1 diena

1 / 18

1 diena

Daugavpils-RīgaDaugavpils

4.

Pilsētas skolu mūzikas skolotāju pieredzes
apmaiņas seminārs

Daugavpils-JelgavaDaugavpils

5.

7.

Dienvidlatgales bērnu un jauniešu
folkloras kopu sarīkojums
Bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā
eimu, pulkā teku”
Valsts sacensības triatlonā

8.

Latvijas skolēnu mazmoto sacensības

9.

Latvijas skolēnu mazmoto sacensības

Daugavpils-LīvāniDaugavpils
Daugavpils-ViesīteDaugavpils
Daugavpils-DobeleDaugavpils
Daugavpils-SmilteneDaugavpils
Daugavpils-JelgavaDaugavpils

6.

Transporta
vienību
skaits/vietu
skaits

Cena bez PVN

Cena ar PVN

Ls

Ls

euro

euro

10. Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā
modelisma sacensības
11. Valsts sacensības triatlonā
12. Baltijas valstu sacensības triatlonā
13. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku Koru koncerta modelēšanas
koncerts

Daugavpils-Liepāja1 /10
Daugavpils
Daugavpils-Vaidava1 / 18
Daugavpils
Daugavpils-Ventspils1 / 18
Daugavpils
Daugavpils-Rīga-Daugavpils1 / 18

2 dienas
1 diena
1 diena
1 diena

Kopā:
1.*Pretendenta finanšu piedāvājums:
1) Pretendents piedāvājumā norāda izmaksas pakalpojuma sniegšanai uz katru pakalpojuma pozīciju (katru maršruta virzienu), šajās izmaksās iekļauj
visus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā degvielas patēriņš, amortizācija, darba alga, ikgadējās nodevas un obligātās
civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas).
2) Papildus samaksa (piemēram, izsaukuma maksa vai maksa par gaidīšanu) netiek atsevišķi apmaksāta.

________________________________
(vārds, uzvārds, amats)

___________________
(paraksts)
z.v.
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.daļa
Nr.
Pasākums
p.k.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
9.

11.

Transporta
vienību
skaits/vietu
skaits
1 / 45

1 diena

1 / 40

1 diena

Daugavpils-Preiļi-Daugavpils 1 / 40

1 diena

Daugavpils-Rīga-Daugavpils

2 / 40

2 dienas

Daugavpils-Rīga-Daugavpils
Daugavpils-Rēzekne Daugavpils

1 / 30
4 / 45

1 diena
1 diena

Daugavpils-Višķi -Daugavpils 2 / 45

1 diena

Daugavpils-JēkabpilsDaugavpils
Daugavpils-Rēzekne Daugavpils

3 / 45

1 diena

1 / 45

1 diena

Daugavpils-Rīga-Daugavpils

1 / 50

1 diena

Paredzamā pasākuma
maršruts

Cena bez PVN
Pasākuma
ilgums

Izglītības un kultūras iestāžu 7.9.klašu tautas deju kolektīvu
pasākums „Lecam pa jaunam,
lecam pa vecam”
Latgales novada izglītības iestāžu
pūtēju orķestru skate (piedalās
13.vsk.)
Vokālās mūzikas konkurss
“Balsis”
“Teātra dienas Siguldā – 2014 “
Laimes lācis””
Fināls “Superpuika 2014”
Latgales novada Latvijas
izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru
konkurss.
Radošais pasākums “Dabas
ritums” profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem
Vispārējās izglītības iestāžu
jaukto koru konkurss
Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkurss „Trejdeviņas
saules ”
Mūsdienu deju kolektīvu radošais
konkurss
XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku pūtēju
orķestru modelēšanas koncerts

Daugavpils-ViesīteDaugavpils

Daugavpils-MadonaDaugavpils

1 / 45

1 diena

Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru defile
finālkonkurss un pūtēju

Daugavpils-Rīga-Daugavpils

1 / 45

1 diena

Daugavpils-JēkabpilsDaugavpils

15

Cena ar PVN

orķestru koncerts
12.

Bērnu tautas deju festivāls
“Latvju bērni danci veda”

Daugavpils-Balvi-Daugavpils 5 / 45

1 diena
Kopā:

1.*Pretendenta finanšu piedāvājums:
1) Pretendents piedāvājumā norāda izmaksas pakalpojuma sniegšanai uz katru pakalpojuma pozīciju (katru maršruta virzienu), šajās izmaksās iekļauj
visus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā degvielas patēriņš, amortizācija, darba alga, ikgadējās nodevas un obligātās
civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksas).
2) Papildus samaksa (piemēram, izsaukuma maksa vai maksa par gaidīšanu) netiek atsevišķi apmaksāta.

________________________________
(vārds, uzvārds, amats)

___________________
(paraksts)
z.v.
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7.pielikums iepirkumam
Ident.Nr.DPBJCJ2013/1
PĀRVADĀJUMA LĪGUMA PROJEKTS
Daugavpilī

201__.gada__._________

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, Reģ.Nr.90001179019, jur. adrese
Tautas ielā 7, Daugavpilī, direktores A.Jansones personā, kuras darbojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk
saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un
_________________,
Reģ.Nr.
________________________,
juridiskā
adrese:
_______________________, tās ____________________________________________ personā,
kas darbojas, pamatojoties uz ______________________________________, kā „Izpildītājs”, no
otras puses, ņemot vērā __.__.2013.g. iepirkumu komisijas lēmumu vienojas par:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un samaksā un IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem veic pasažieru
pārvadājumus (turpmāk tekstā – „Pārvadājums”) saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma
noteikumiem. Izpildītājs noteikts pamatojoties uz iepirkumu „Neregulārie autotransporta pakalpojumi
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”, identifikācijas Nr.
DPBJCJ2013/1 rezultātiem.
1.2. IZPILDĪTĀJS sniedz pakalpojumus, kā arī izpilda garantijas un saistības, atbilstoši šā līguma
nosacījumiem.
2.LĪGUMA SUMMA
2.1. Maksimālā līguma summa saskaņā ar IZPILDĪTĀJA Finanšu piedāvājumu __ iepirkuma daļā
sastāda _____ LVL/______euro bez/ar PVN (Finanšu piedāvājums pielikumā Nr.__).
2.2. Pasūtītājs patur tiesības līguma izpildes gaitā samazināt iepirkuma līguma cenu.
3. PĀRVADĀJUMA VEIKŠANAS NOTEIKUMI
3.1. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem veic Pārvadājumus saskaņā ar IZPILDĪTĀJA
piedāvājumu un Pārvadājuma līguma noteikumiem.
3.2. IZPILDĪTĀJS veicot Pārvadājumu ievēro un izpilda spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikto attiecībā uz šādu Pārvadājumu veikšanu, tai skaitā, bet ne izsmeļoši,:
3.2.1. nodrošina, ka IZPILDĪTĀJAM veicot Pārvadājumu ir spēkā esoša Autotransporta
direkcijas izsniegta speciāla atļauja (licence) pārvadājumiem valsts robežās;
3.2.2. nodrošina, ka IZPILDĪTĀJA autopārvadājumu vadītājam ir derīgs Satiksmes
ministrijas izsniegts profesionālās kompetences sertifikāts;
3.2.3. nodrošina, ka katram autobusam, ar ko IZPILDĪTĀJS veic Pārvadājumu ir
Autotransporta direkcijas izsniegta licences kartīte, derīga tehniskā apskate, obligātā
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
3.3. IZPILDĪTĀJS veic Pārvadājumus ar autobusiem, kas norādīti IZPILDĪTĀJA tehniskajā
piedāvājumā (autobusu sarakstā līguma pielikumā Nr.____).
3.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS vēlas izmantot autobusu, kas nav norādīts sarakstā, tas rakstveidā
saskaņo autobusa maiņu ar PASŪTĪTĀJU.
3.5. IZPILDĪTĀJS veicot Pārvadājumu nodrošina, ka:
3.5.1. autobuss, ar kuru veic Pārvadājumu ir tīrs, labā tehniskā kārtībā, kā arī atbilst
visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un visām PASŪTĪTĀJA
iepirkuma instrukcijā izvirzītajām prasībām;
3.5.2. ziemas periodā gaisa temperatūru autobusa salonā nav zemāka par 18ºC;
3.5.3. IZPILDĪTĀJA darbinieki, tai skaitā autobusa vadītājs, Pārvadājumu veic
profesionālā līmenī, nepieļauj patvaļīgas atkāpes no noteikta maršruta un/vai
Pārvadājuma līguma noteikumiem;
3.5.4.Pārvadājuma laikā autobuss ir nodrošināts ar nepieciešamo degvielu atbilstoši
plānotajam maršrutam un tās papildināšana, neradot lieku kavēšanos;

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.

3.5.5.tehnisku vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā autobuss un/vai tā vadītājs tiek
nomainīts ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā Latvijas Republikas teritorijā;
IZPILDĪTĀJS pilnā mērā apmaksā soda naudas par satiksmes noteikumu pārkāpumiem
u.tml.
PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka Pārvadājuma laikā pasažieri ievēro pārvadāšanas noteikumus, ar
kuriem IZPILDĪTĀJS ir iepazīstinājis pasažierus.
Par Pārvadājuma uzsākšanas vietu un laiku tiek uzskatīta autobusa ierašanās PASŪTĪTĀJA
norādītajā adresē un laikā.
Katra Pārvadājuma izpilde tiek apliecināta abām Pusēm, parakstot pavadzīmi. No
PĀSŪTĪTĀJA puses pavadzīmi paraksta PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona.
PASŪTĪTĀJS veic pasūtījumu vismaz divas nedēļas pirms Pārvadājuma uzsākšanas (ārkārtas
gadījumos pasūtījuma termiņu var saīsināt pusēm vienojoties). Pasūtījumu veic ar pušu
pilnvaroto personu starpniecību.
Pasūtītājs ir tiesīgs atsaukt savu pasūtījumu vismaz trīs dienas līdz brauciena sākumam.

4.NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. PASŪTĪTĀJS samaksā par kārtējo kvalitatīvo, Līguma noteikumiem atbilstoši veikto
Pārvadājumu LVL (Latvijas valsts latos), veicot pārskaitījumu uz Līgumā norādīto
IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pavadzīmes abpusējas
parakstīšanas un rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA.
4.3. Rēķinā IZPILDĪTĀJS norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, veiktā Pārvadājuma
maršrutu, sākumpunktu, apjomu, cenu, PVN likmi un kopējo summu.
4.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz
Pārvadājuma līgumā norādīto IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
4.5. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
5. IZPILDĪTĀJA MANTISKĀ ATBILDĪBA
5.1. IZPILDĪTĀJS pilnībā ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pārvadājuma laikā, ja
pasažieris gājis bojā, guvis sakropļojumu vai citu veselības bojājumu vai viņa mantai nodarīts
bojājums un IZPILDĪTĀJS nepierāda, ka zaudējums radies nepārvaramas varas dēļ, ar paša
cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ.
5.2. IZPILDĪTĀJS pilnībā ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, ja
IZPILDĪTĀJS nav uzsācis un/vai izpildījis Pārvadājumu Līgumā norādītajos termiņos un
IZPILDĪTĀJS nepierāda, ka zaudējums radies nepārvaramas varas dēļ. Šajā gadījumā
IZPILDĪTĀJS sedz visus PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.
5.3. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ netika saņemti autotransporta pakalpojumi, tad PASŪTĪTĀJAM
ir tiesības aprēķināt līgumsodu 40 % apmērā no ieplānotās pakalpojumu summas.
5.4. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par atstāto transportā PASŪTĪTĀJA pasažieru mantu drošību.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi
iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu
apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto termiņu
pagarināšanu attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi ir
aizkavējuši Līguma izpildi.
6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, plūdi, ilgstošs lietus, zemestrīce,
valdības lēmumi, rīkojumi un politiskās, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi
neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne
novērst.
6.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tam nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav
bijis iespējams novērst.
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6.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
Puses vienojas par Līguma turpināšanu vai izbeigšanu. Ja Puses vienojas Līgumu izbeigt,
nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt atlīdzināt otrai zaudējumus, kas radušies nepārvaramas
varas apstākļu dēļ.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu
ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīdi jārisina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez IZPILDĪTĀJA, ja
IZPILDĪTĀJS nav uzsācis Pārvadājumu Līgumā noteiktajā Pārvadājuma uzsākšanas dienā.
Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nekavējoties paziņo par atkāpšanos no Līguma nosūtot faksu un
vienlaicīgi izsūtot paziņojumu pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līguma darbības termiņš: līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz līguma 2.1.apakšpunkta
noteiktās summas apguvei, atkarībā kurš apstāklis iestājas pirmais. Pasūtītājs patur tiesības
līguma izpildes gaitā samazināt iepirkuma līguma cenu.
8.2. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību
izpildei vai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
8.3. Visi Līguma grozījumi (pakalpojuma cena nevar paaugstināties) tiek izdarīti rakstiski, Pusēm
tos parakstot, un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža.
8.4. IZPILDĪTĀJS nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām.
8.5. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos
faksa sūtījumus) ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām
adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7.
(septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā.
8.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Līguma
viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA un otrs pie IZPILDĪTĀJA Katrs eksemplārs
pavisam uz ___ (____) lapām.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu
centrs „Jaunība”
Reģ.Nr.90001179019
Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5404
Banka:
Konta Nr: LV.................................
Kods
Tālr.65435787, fakss 65435657
Direktore

IZPILDĪTĀJS:

_________________ /____________/

_______________/___________/
z.v.
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