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I. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

LSPA 2013/2 
1.2. Pasūtītājs 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Pasūtītāja rekvizīti: 
Banka: Valsts kase; 
BIC kods: TRELLV22, 
Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga LV-1006 
Reģistrācijas Nr. 90000055243 
Norēķinu konts: LV19TREL9150178007000 
Kods: TRELLV22 
Tālrunis: 371-67543410 
Fakss: 371-67543480 
e-pasts: akademija@lspa.lv 

1.3. Iepirkuma priekšmets 

1.3.1. Profesionālā skrejceliņa iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. un 
3.pielikums). 

1.3.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Republikas teritorija (NUTS kods: LV00). 
1.3.3. Iepirkums netiek dalīts daļās: 

Piedāvājumā jāiekļauj viss izvēlētajā daļā prasītais. Nevar tikt piedāvāta nepilna 
daļa. Pretendents nedrīkst izslēgt no izvēlētās preču grupas kādu no precēm. 
Tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo atbilstoši 4. un 5. pielikuma veidlapas 
nosacījumiem. 

1.3.4. Līguma izpildes termiņi: 
1.3.4.1. viena mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās brīža. 

1.3.5. CPV nomenklatūras kods: 37400000-2. 
1.4. Iepirkuma tiesiskais un finansiālais pamats 

1.4.1. Iepirkuma procedūra notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - 
PIL) 8.1 panta nosacījumiem;  

1.4.2. Iepirkuma procedūru organizē LSPA pastāvīgā iepirkuma komisija (turpmāk 
tekstā – Komisija), kas apstiprināta ar LSPA rektora 2012. gada 9. janvāra 
rīkojumu Nr. 3. 

1.4.3. Piedalīšanās Iepirkuma procedūrā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. 
Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

1.4.4. Iepirkums tiek finansēts no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas budžeta 
līdzekļiem. 

1.5. Piedāvājumu saņemšanas vieta 
1.5.1. Ar iepirkuma nolikumu un tās pielikumiem var iepazīties LSPA mājas lapā 

internetā www.lspa.lv, kā arī LSPA, Brīvības ielā 333, 
_____________________________ pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 
2013. gada __. aprīlim plkst. __.__. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta 

1.6.1. Piedāvājumus jāiesniedz LSPA, Rīgā, Brīvības ielā 333, 
__________________________________ kabinetā personīgi vai pa pastu. 

1.6.2. Kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos – 
__________________________________________________, tālr. 
_____________; e-pasts: ________________________. 



3 
 

1.6.3. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas Iepirkuma komisijas sekretārs - Datortīklu un datorsistēmu 
administrators Toms Krilovs, telefons 67543272, e-pasts: Toms.Krilovs@lspa.lv. 

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
1.7.1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu līdz 2013. gada __. aprīlim 

plkst. __.__. Piedāvājumam jābūt nogādātam pasūtītāja telpās līdz 
iepriekšminētajam termiņam. 

1.7.2. Ja pretendents piedāvājumu iesniedz pēc šī nolikuma 1.7.1. punktā norādītā 
iesniegšanas termiņa beigām, komisija to neatvērtu atdod iesniedzējam. 

1.7.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā 
– LSPA _________________________________________, Rīgā, Brīvības ielā 
333, _______________________ – un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma 
atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības 
iepirkuma procedūrā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents 
nevar grozīt savu piedāvājumu. 

1.7.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta. 
 

II. Prasības piedāvājumiem      

2.1. Piedāvājuma derīguma termiņš 

2.1.1. Iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) darba dienas 
no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2.1.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs līgumu nevar noslēgt Nolikuma 2.1.1.punktā 
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var Pretendentam rakstveidā pieprasīt piedāvājuma 
derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma 
derīguma termiņu, Pretendents par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam 5 (piecu) 
darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas. 

2.2. Piedāvājumu noformēšana 

2.2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 1 (vienā) 
eksemplārā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm: 
• pasūtītāja nosaukums un adrese; 
• Attiecīgā norāde: Iepirkumam „Profesionālā skrejceliņa iegāde. Iepirkuma 

identifikācijas numurs LSPA 2013/02; 
• Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”; 
• pretendenta nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta 

adrese. 
2.2.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros: 

2.2.2.1.viens oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, 
2.2.2.2.viena kopija ar norādi KOPIJA. 

2.2.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu 
iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma pēdējās lapas 
aizmugures caurauklošanai izmantojamā aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, 
kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendents. 

2.2.4. Pretendents paraksta piedāvājumu un katru pielikumu. 
2.3. Piedāvājuma sagatavošana 

2.3.1. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
2.3.1.1. finanšu piedāvājums (2. pielikums); 
2.3.1.2. tehniskais piedāvājums (3. pielikums veidlapa ar aizpildītu piedāvājuma 

raksturojuma aili); 
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2.3.1.3. Komersanta reģistrācijas apliecības atbilstoši Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kartība” apliecināta kopija, kas apliecina, 
ka Uzņēmums (komersants) ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta uzņēmējsabiedrība; 

2.3.1.4. Pretendenta paraksttiesīgas amatpersonas vai pretendenta atbilstoši 
pilnvarotas personas parakstīts apliecinājums, kurā pretendents apliecina 
un garantē, ka uz pretendentu neattiecas „Publisko iepirkumu likuma” 8¹. 
panta 39. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10. un 11. punktā 
minētie izslēgšanas nosacījumi; 

2.3.1.5. dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja tiesības parakstīt 
piedāvājumu. 

2.3.2. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt 
bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem. 

2.3.3. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas 
izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par piedāvājuma sagatavošanas 
un iesniegšanas izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

2.3.4. Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentam, izņemot 
Nolikuma 1.7.2., 4.1. un 4.2. punktā noteiktajos gadījumos. 

2.3.5. Pretendents ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā paziņojot par to 
Komisijai līdz Nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajam termiņam.  

2.4. Piedāvājuma cena un valūta 
2.4.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi noradot piedāvājuma cenu bez PVN 

un PVN summu. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar pakalpojumu sniegšanu un 
Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, preces cena; piegādes 
izmaksas; citi izdevumi, ja tādi paredzami; visi likumdošanā paredzētie nodokļi 
un citi maksājumi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas atbilstoši finanšu 
piedāvājuma tabulai. 

 
III. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana 

3.1. Konkursā tiek salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti Nolikumā 
paredzētajā kārtībā un termiņā. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noradītā termiņa, 
netiek vērtēti, tos neatvērtus nosūta atpakaļ iesniedzējam. 

3.2. Tiek vērtēti tikai tie Pretendenti, kuri iesnieguši visus Nolikumā minētos dokumentus un 
kuru iesniegtie dokumenti sagatavoti atbilstoši visām Nolikuma prasībām. 

3.3. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja Komisija, pārbaudot Pretendenta 
piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst Tehniskajā specifikācijā 
minētajām prasībām, Pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts. 

3.4. Lai pārliecinātos, ka Pretendents vai vairāki nav iesnieguši nepamatoti lētu piedāvājumu, 
Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam vai Pretendentiem, kurš vai kuri iesnieguši 
piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja Pretendents vai 
vairāki iesnieguši nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības 
iepirkuma procedūrā. 

3.5. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu, ja:  

3.5.1. Pretendents nav iesniedzis pieteikumu dalībai iepirkumā (1. pielikums) 
ar apliecinājumu, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. 
panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10. un 11. punktā minētie 
izslēgšanas nosacījumi; 
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3.5.2. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 
prasībām; 

3.5.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 
novērtēšanai, vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai tā 
kvalifikācija neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas 
prasībām. 

3.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem Komisija pieprasīs pretendentam, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā iesniegt Valsts 
ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas 
reģistrēts, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus. (izziņa derīga 1 mēnesi). 

3.7. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz VID izziņu, pasūtītājs to izslēdz 
no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo atbilstošo piedāvājumu. 

3.8. Pretendents ir tiesīgs arī Nolikuma 3.6. punktā pieprasīto izziņu iesniegt vienlaicīgi ar 
piedāvājumu. 

3.9. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās: 
3.9.1. Pirmajā kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma 

noteikumu prasībām; 
3.9.2. Otrajā kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē 

pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un atbilstību tehnisko specifikāciju 
prasībām; 

3.9.3. Trešajā kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, 
vērtē Finanšu piedāvājumus. 

3.10. Kritērijs iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai ir piedāvājums ar 
viszemāko cenu. Pasūtītājs slēgs līgumu ar tiem Pretendentiem, kuri atbilstoši nolikuma 
prasībām būs izturējuši vērtēšanas pirmās divas kārtas un būs ar viszemāko cenu.  
Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura 
iesniedzēja veiktās vidējās darba devēja sociālas iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto 
pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. 

3.11. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz 
Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem. Ja 
iepirkuma procedūras rezultātā piedāvājumi nav iesniegti vai pieņemts lēmums par 
procedūras pārtraukšanu, tad paziņojumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai 
pārtraukšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma par iepirkuma procedūras 
izbeigšanu vai pārtraukšanu nosūta publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam. 

3.12. Pretendenti par komisijas lēmumu un iepirkuma procedūras rezultātiem tiek informēti 
Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, 
proti, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

3.13. Starp iepirkuma uzvarētāju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju tiks slēgts 
līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai, pretendenta piedāvājumam un preču piegādei 
izdalītajam finansējumam tādā redakcijā kā tas ir 1.pielikumā – PIRKUMA LIGUMS. 

3.14. Pirkuma līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kartībā. Samaksa par darbu izpildi tiek 
veikta Līgumā noteiktajā kartībā. 

3.15. Avansa maksājumi nav paredzēti. 
3.16. Ja Nolikumā minētais ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

publisko iepirkumu veikšanu, piemērojami normatīvo aktu noteikumi. 
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3.17. Ja iepirkuma procedūrā uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 
Pasūtītāju, Komisija var izvēlēties nākamo piedāvājumu pēc cenas. Ja arī nākamais 
Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma 
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
IV. Komisijas tiesības un pienākumi 

4.1. Komisijas tiesības 
4.1.1. Risināt visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus. 
4.1.2. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents 

piedāvājumā sniedzis nepatiesas ziņas. 
4.1.3. Pieprasīt pretendentam precizējošu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 
salīdzināšanai. 

4.1.4. Lemt par piedāvājuma noformējuma un saturisko atbilstību Nolikuma prasībām. 
4.1.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 
4.1.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
4.1.7. Pārtraukt iepirkumu procedūru jebkurā tās stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, 

par to nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem 
pretendentiem. 
 

V. Pretendenta tiesības un pienākumi 

5.1. Pretendenta tiesības 
5.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jānoformē atbilstoši Nolikuma 2.punkta un 
tā apakšpunktu prasībām; 

5.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 
5.1.3. Norādīt piedāvājumā nepieciešamību ievērot konfidencialitāti saistībā ar 

iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām, pamatojot to ar komercnoslēpumu. 
5.2. Pretendenta pienākumi 

5.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 
5.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 
5.2.3. Pēc komisijas pieprasījuma savlaicīgi sniegt piedāvājuma noformējuma 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai 
un vērtēšanai nepieciešamo papildus informāciju. 

5.2.4. Segt visas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas. 
 

VI. Pielikumi 

Šim Nolikuma ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1.pielikums Pirkuma līguma projekts; 
2.pielikums Tehniskā specifikācija; 

3.pielikums Apliecinājuma un finanšu piedāvājuma forma. 
 



7 
 

1.pielikums 
Nolikumam (iepirkuma id.nr. LSPA 2013/02) 

 
PROJEKTS 

 
PIRKUMA LĪGUMS 

Nr. __________________ 
 

 
Rīgā, 2013. gada ___. ________________ 
 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas adrese: Brīvības gatve 333, Rīga LV-1006, 
reģ.Nr. 90000055243, rektors JĀNIS ŽĪDENS, kurš darbojas saskaņā ar LSPA Satversmi, 
turpmāk tekstā PIRCĒJS, no vienas puses un __________________ personas 
kods:____________, dzīvo________________, kā PĀRDEVĒJS no otras puses, turpmāk 
tekstā saukti kopā „PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma konkursā “Profesionālā skrejceliņa 
iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. LSPA__________ ietvaros iesniegto Izpildītāja 
tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz līgumu (turpmāk tekstā 
LĪGUMS): 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā, bet PIRCĒJS pērk un pieņem līguma pielikumos 
noteiktās ____________ priekš Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk līguma 
tekstā – Preces), saskaņā ar līguma, šajā līguma punktā noteiktās iepirkuma procedūras 
nolikuma 3.pielikumā „Iepirkuma specifikācija” nosacījumiem, kā arī atbilstoši Pārdevēja 
šajā līguma punktā noteiktajā iepirkuma procedūrā iesniegtajam finanšu piedāvājumam un 
tehniskajam piedāvājumam. Šajā līguma punktā noteiktās Iepirkuma specifikācijas un 
Pārdevēja finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma kopijas ir pievienotas līgumam un ir 
līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
1.3. Preces pārdošanu un piegādi Pārdevējs uzsāk līguma spēkā stāšanās dienā un to veic 1 
(viena) mēneša laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas. 

 
2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 
2.1. Līgums stājas spēkā __.__.2013. un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas tām 
līgumā noteiktās saistības. 
 

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 
 
3.1. Līguma summa par līgumā noteikto visa Preču apjoma pārdošanu un piegādi tiek noteikta 
LVL _____ (________), tajā skaitā PVN __% - LVL ______ (_______________). 
3.2. Norēķini ar Pārdevēju tiek veikti par pasūtīto un piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā no dienas, kad Puses vai to līgumā noteiktie pārstāvji ir parakstījuši preču pavadzīmi - 
rēķinu par konkrētās Preces piegādi un saņemšanu. Pircējs vai tā noteiktais pārstāvis minēto 
preču pavadzīmi-rēķinu paraksta, ja piegādātās Preces kvalitāte un cena atbilst līguma un tā 
pielikumu nosacījumiem. 
3.3. Pircējs Līgumā noteikto maksājumu par piegādāto Preci veic ar pārskaitījumu uz 
Pārdevēja Līguma rekvizītos norādīto bankas kontu. 
3.4. Līgumā noteiktie Pircēja maksājumi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad līgumā 
noteikts maksājums ir saņemts Pārdevēja līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā 
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līgumā noteikts Pircēja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pircējs ir iesniedzis 
bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 
 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
4.1. Pircējs apņemas: 
4.1.1. ievērot līguma nosacījumus; 
4.1.2. informēt Pārdevēju par Preču kvalitātes neatbilstību līguma un tā pielikumu 
nosacījumiem ne vēlāk kā nedēļas laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, sastādot par to 
aktu, bet ne vēlāk, kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preču un preču pavadzīmes-rēķina 
saņemšanas un parakstīšanas dienas. 
 
4.2. Pārdevējs apņemas: 
4.2.1. Veikt Preces pārdošanu un piegādi līgumā paredzētajā termiņā un apjomos. 
4.2.2. Gadījumā, ja piegādātā Prece neatbilst līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad 
Pārdevējs to 1 (vienas) darba dienas laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža (par to Pircējs 
sastāda aktu un telefoniski paziņo Pārdevējam) uz sava rēķina samaina pret visiem līguma un 
tā pielikumu noteikumiem un nosacījumiem atbilstošu Preci. 
 
4.3. Preci Pārdevējs piegādā Pircējam uz Pircēja adresi. Piegādes izmaksas ir iekļautas līguma 
3.1.punktā noteiktajā līguma summā. 
4.4. Prece ir uzskatāmas par piegādātām un pieņemtām dienā, kad Pircēja pārstāvis ir 
pieņēmis piegādāto Preci un parakstījis Preču pavadzīmi-rēķinu. 
 

5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
 
5.1. Līgumā noteiktā Preces samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam 
līgumsodu 1% no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu taču kopumā 
ne vairāk kā 20% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. 
5.2. Ja Pārdevējs kavē līgumā noteiktās Preces piegādes termiņu vai arī kavē līguma 
4.2.2.punktā noteikto Preces apmaiņas termiņu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% 
apmērā no kopējās summas, kas norādīta preču-pavadzīmē rēķinā, par katru nokavēto dienu, 
taču kopumā ne vairāk kā 20% no Preču pasūtījuma, kura piegāde vai apmaiņa tiek kavēta, 
kopējās summas. 
5.3. Pircējam, veicot līgumā noteiktos maksājumus par Preci, ir tiesības vienpersoniski no 
tiem ieturēt līgumsodus, kas Pārdevējam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu. 
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumā noteikto saistību izpildes. 
5.5. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 
radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu. 
 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
 
6.1.Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu 
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). 
6.2.Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā 
jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne 
vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
6.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņu 
pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. 
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7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
 
7.1.Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties par līgumu un tā izpildi līguma darbības 
laikā, Puses risina pārrunu ceļā. 
7.2.Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami Latvijas 
Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

8. LĪGUMA LAUŠANA 
 
8.1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to Pircējam, 
gadījumos, ja: 
8.1.1.Pircējs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līguma summas, kas noteikta 
līguma 3.1.punktā. 
 
8.2.Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, 
gadījumos, ja: 
8.2.1.Pārdevējs kavē līgumā noteikto Preču piegādes termiņu vairāk kā 3 (trīs) darba dienas. 
8.2.2. Pārdevējs vairāk kā 3 (trīs) darba dienas kavē līguma 4.2.2.punktā noteikto Preces 
apmaiņas termiņu. 
8.2.3. Jebkurā līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt līgumā 
noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā. 
8.2.4. Pārdevējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu 
dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana, likvidācijas uzsākšana u.c. iemesli) 
8.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ. 
8.4. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa tad Pircējam ir pienākums veikt 
norēķinus par faktiski saņemto Preci līdz līguma laušanas dienai. 
8.5. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma 
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad 
Pusei, kura ir vainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot 
negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts 
Pārdevēja vainas dēļ, tad Pārdevējs maksā Pircējam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 
10% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, saskaņā ar Pircēja sagatavotu 
rēķinu. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods nomaksājams 5 (piecu) dienu laikā no šajā 
Līguma punktā noteiktā rēķina izrakstīšanas dienas. 
 

9. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI 
 
9.1. Parakstītais Līgums pilnībā apstiprina Pušu vienošanos. Jebkuras izmaiņas vai 
papildinājumi Līgumā jāizdara rakstveidā un jāparaksta Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem. 
9.2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos 
ir parakstījušas Puses. 
9.3. Parakstot Līgumu, Pārdevējs garantē un uzņemas visa veida atbildību par to, ka Preču, 
kuras tiks piegādātas Pircējam līguma ietvaros, kvalitāte atbilst Latvijas Republikā 
noteiktajiem standartiem un tehniskajiem noteikumiem un Preču izgatavotāja uzrādītajiem 
parametriem un kvalitātei, kā arī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Pārdevējs, parakstot 
līgumu, apstiprina un piekrīt tam, ka Pārdevējs uzņemas visu un jebkāda veida atbildību pret 
Pircēju un trešajām personām par jebkādām sekām, nodarījumiem un jebkāda veida Pircējam 
un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ko var izraisīt vai ir izraisījusi Pasūtījuma vai 
kādas to daļas neatbilstība līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 
9.4. Puses, tām līgumā noteiktās saistības un to izpildi, nav tiesīgas nodot trešajām personām 
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumu, kas noteikts līguma 9.5.punktā. 
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9.5. Parakstot līgumu, Pārdevējs piekrīt šādam nosacījumam - ja Pārdevējam līguma ietvaros 
izveidosies parāda saistības pret Pircēju, tad Pircējs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Pārdevēju 
veikt Pārdevēja datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu 
piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, 
pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Pārdevēja datus). 
9.6. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību 
pārņēmējiem, pilnvarniekiem. 
9.7. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz _(_____) 
lapām, līgumam ir _ pielikumi uz _ lapām, kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens 
līguma eksemplārs Pircējam, viens Pārdevējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 
 

Līguma pielikumi 
 
Pielikums Nr. 1.  
            2. 
 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

PIRCĒJS: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Reģ. Nr.90000055243 
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
Banka: Valsts Kase 
BIC kods: TRELLV22 
Konts Nr. LV19TREL9150178007000  
 

PĀRDEVĒJS: Nosaukums:  
Reģ. Nr. 
Adrese: 
Banka:  
BIC kods:  
Konts Nr.  
 
 

 
PIRCĒJS: 
 
_________________________ J. Žīdens 
2013.g .“____”._______________ 

PĀRDEVĒJS: 
 
___________________________  
2013.g .“____”._______________ 
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2.pielikums 
Nolikumam (iepirkuma id.nr. LSPA 2013/02) 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam 
„Profesionālā skrejceliņa iegāde”  

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LSPA 2013/02) 
 

1. Iesniedza 
Pretendenta nosaukums Rekvizīti 
  

 
2. Kontaktpersona 

Vārds, Uzvārds  
Adrese  
Tālr. / Fakss  
e-pasta adrese  
 

3. Piedāvājums 
Mēs piedāvājam Profesionālā skrejceliņa piegādi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai saskaņā 
ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajos laikos: 

a. Mūsu piedāvājums (atbilstoši attiecīgās specifikācijas pozīcijām) ir: 
Nr.p.k. Preces 

nosaukums 
Mērvienība Skaits Cena par 

1 
vienību, 
Ls (bez 
PVN) 

Cena par 
visu 

preces 
apjomu, 
Ls (bez 
PVN) 

PVN 
visam 
preces 

apjomam, 
Ls 

Cena 
kopa 
visam 
preces 

apjomam, 
Ls 

1.        
Kopā pavisam:    

 
b. Mēs apliecinām, ka: 

i. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 
iepirkumu procedūrā; 

ii. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt 
iepirkuma Instrukcijas pretendentiem un tehniskajās specifikācijās/darba 
uzdevuma noradītās prasības. 

 
Paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarota persona: 
 
Vārds, uzvārds, 
amats 

 

Paraksts  
Datums  
 
P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas 
palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību. 
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3.pielikums 

Nolikumam (iepirkuma id.nr. LSPA 2013/02) 

 

Tehniskā specifikācija 
Iepirkumam 

„Profesionālā skrejceliņa iegāde”  
(Iepirkuma identifikācijas Nr. LSPA 2013/02) 

 
1. Pakalpojuma apraksts un pamatuzdevumi. 
1.1. Profesionālā skrejceliņa iegāde. 
 

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
Telemetrijas sirds ritma monitors (Papildus 
nepieciešama krūšu sistēma) Jā 

Digitālais sirds ritma monitors  Jā 
Ergo Bar vai analogs Jā 
Aktivitāšu zona (visbiežāk izmantotās pogas 
novietotas uz Ergo Bar vai analoga) Jā 

Sānu margas 26" (66 cm) 
Trieciena absorcijas sistēma ar 8 amortizācijas 
stabilizatoriem Jā 

Jostas un klājs jostas un klāja sistēma 
Soļa sensors Jā 

Motora sistēma 4.0 ZS (8.0 ZS maksimums ) AC motors ar motora 
kontrolieri 

Integrēts lasījumu statīvs Jā 
Integrēts iPod®/aksesuāru plaukts Jā 
2 noņemami pudeļu turētāji Jā 

TV savienojums Integrētas 15" TV video skatīšanai un datu parādīšanai, 3 
dažādi TV skatīšanās izmēri 

iPod un iPhone savienojums iPod un iPhone video savienojamība ar LCD ekrānu, 
playlist vadība uz LCD ekrānu, uzlāde 

Nike + iPod Savienojamība Jā 
USB Savienojamība Virtuālais treneris, flash programmatūra, audio faili 
Treniņu ainavu perspektīva Jā 
Tīkla iespējas Jā 
 

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 
Maksimālais lietotāja svars 400 lbs (181 kg) 
Ātruma diapozons 0.5 - 14 mph (0.8 - 23 kph) 
Slīpums 0% - 15% 
Skriešanas virsma 22" x 60" (55 cm x 152 cm) 

Garantija 

7-gadu ierobežota garantija uz amortizāciju;  
3-gadi uz visām elektriskajām daļām;  
1-gada garantija uz visām mehāniskajām un kustīgajām daļām,  
7-gadu garantija motoram un rāmim 
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DISPLEJA IZMĒRS 

19" integrētais LCD ekrāns ar skārienjūtīgo tehnoloģiju  Jā 
 

SPECIĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
Swipe™ tehnoloģija Jā 

Iebūvēts TV 

Analogais un digitālais 
NTSC/ATSC/QAM, PAL/ 
SECAM/DVB-T, NTSC/ISDB-T ar 
BCAS 
IPTV 

Valodas izvēles 

Angliski, Angliski UK, Spāņu, 
Portugāļu, Itāļu, Franču, Vācu, Dāņu, 
Turku, Ķīniešu, Japāņu, Korejiešu, 
Krievu, Arābu, Poļu, Somu, Ungāru 

Angliski/Metriskā sistēma Jūdzes/stundā, km/h vai mārciņas, kg 

iPod, iPhone, iPad un Android viedtālruņu savienojamība 

Jā 
Video pieejamība uz LCD 
skārienjūtīgā ekrāna. 
Mūzikas atskaņošana uz LCD 
skārienjūtīgā ekrāna. 
Akumulatora uzlāde. 
iPad turētājs. 

Internets CAT6 vai CAT5e; Wi-Fi 
Bluetooth Jā 

Landscape™ iespējas 400m trases, 5km dabas takas, kalni, 
pietuvināšana 

Programējama Go System™ Jā 
Solitaire Jā 
Ekrāna aizsardzība Aizsargājoša virskārta, starplikas 
 
1.2. Piedāvājuma cenā iekļaujama preces cena, pasūtījuma piegādes izmaksas, visi nodokļi, kā arī 

citi izdevumi, ja tādi paredzami. 
1.3. Līguma izpildes laikā Preces vienības cena netiks mainīta, izņemot gadījumu, ja tā tiek 

samazināta. 
 


