
 
 

PĻAVIĽU NOVADA DOME 

PĻAVIĽU NOVADA ĢIMNĀZIJA 
Reģ. Nr. 4516902770 

Daugavas ielā 101, Pļaviľās, LV 5120, tālr. 65133844, e-pasts skola@png.edu.lv 
 

 

Pļaviľās 

 

2012. gada 13. decembrī       

 

Ieinteresētajām personām 

 

Par iepirkumu 

 

 

Pļaviľu novada ģimnāzija rīko iepirkumu: ,,Interaktīvās klases aprīkojums un 

ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā”, atbilstoši nolikuma 2. pielikumam (tehniskā 

specifikācija). 

Identifikācijas Nr. PNĢ/2012/02. 

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pasūtījumu iesniegt līdz 2012. gada 

17. decembrim  plkst. 17.00.  

 

Instrukcija pretendentiem 

 

1. Iepirkuma priekšmets  
1.1. Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā. 

1.2. Līguma izpildes laiks: 1 (viens) kalendārais mēnesis no līguma parakstīšanas 

brīža. 

1.3. Paredzamā līgumcena līdz LVL 2500 (ar PVN). 

1.4. Iepirkums notiek saskaľā ar Pļaviľu novada domes priekšsēdētajas 02.11.2009. 

rīkojumā Nr. 3-3/107 Par iepirkumu veikšanu noteikto kārtību .  

 

2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta  
2.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi Pļaviľu novadu ģimnāzijā, Daugavas iela 

101, Pļaviľās vai pa e-pastu skola@png.edu.lv .    

2.2. Kontaktpersona par iepirkumu un tehniskās specifikācijas jautājumos  – Vladimirs 

Samohins,  tālr. 65133844, 22005595, e-pasts vladimirs@apollo.lv.  

 

3. Pretendents. 

3.1. Iepirkuma izpildītājs - Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā 

reģistrēta tiesībspējīga un rīcībspējīga juridiska persona. 

3.2. Iepirkumā ir tiesīgi piedalīties Pretendenti (juridiskas un fiziskas personas), 

neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 

piederības. 

3.3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

 

mailto:skola@png.edu.lv
mailto:vladimirs@apollo.lv
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4.. Piedāvājuma saturs  

4.1. Piedāvājums jāiesniedz rakstiski latviešu valodā.  

4.2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši norādītajam paraugam (pielikums 

Nr. 1). 

4.3. Uzľēmuma reģistrācijas/Komercreģistrācijas apliecības kopija normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos.  

 

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

5.1.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiľa, netiks vērtēti. 

5.2. . Vērtēšanas kritērijs: 

5.2.1. Zemākā cena pasūtītāja prasībām atbilstošākajam piedāvājumam, kas atbilst 

visām iepirkuma instrukcijas prasībām. 

5.3. Ja piedāvājums pārsniegs plānoto finansējumu, Pasūtītājam ir tiesības samazināt 

pasūtījuma   apjomu. 

 

 

 

Pielikumā:    

1) Pieteikums dalībai Iepirkumā „Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu 

novada ģimnāzijā”. 

2) Finanšu piedāvājuma forma. 

3) Tehniskā specifikācija. 

4)  Iepirkuma līguma projekts. 

 

 

Pļaviľu novada ģimnāzijas direktors  Vladimirs Samohins 
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1. pielikums 

 „Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana  

 Pļaviľu novada ģimnāzijā” 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – PNĢ/2012/02) 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

„Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā”  

   

sastādīšanas vieta  datums 

 

Informācija par pretendentu* 

Pretendenta 

nosaukums: 
 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti* 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta atbildīgo personu* 

Vārds, uzvārds 

(personas kods): 
 

Ieľemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkumā „Interaktīvās klases aprīkojums un 

ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā”, iepirkuma identifikācijas numurs – PNĢ/2012/02. 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem Iepirkuma noteikumiem, 

tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim. 

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Amatpersonas vārds, uzvārds*  

Ieľemamā amata nosaukums*:  

Amatpersonas paraksts*:  

             

   Z.v. 

 

__________________________ 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda 

par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona 

pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā. 
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2. pielikums 

„Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana 

 Pļaviľu novada ģimnāzijā” 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – PNĢ/2012/02) 
 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

„Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā” 

 

   

sastādīšanas vieta  datums 
 

 

Saskaľā ar Iepirkuma „Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada 

ģimnāzijā” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma „Interaktīvās klases 

aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā” noteikumiem, piedāvājam piegādāt 

interaktīvās klases aprīkojumu un ierīkot interaktīvo klasi Pļaviľu novada ģimnāzijā saskaľā 

ar Tehnisko specifikāciju, Iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem 

par summu LVL ______* un PVN 21% LVL ________, kopā LVL _________. 

* vērtējamais lielums. 

Nr.p.k. Pozīcija Mērvienība Skaits Vienības izmaksas, 

LVL bez PVN 

Kopējās izmaksas, 

LVL bez PVN 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

   Kopā bez 

PVN LVL: 

    

   PVN 21% 

LVL: 

    

   Kopā ar  

PVN LVL: 

    

 

Apliecinām, ka visas izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā ir pilnīgi pietiekamas, 

lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaľā ar šo Iepirkumu. 

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiľu, kādu prasa 

Iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziľu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un 

piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī Iepirkuma Nolikumā un līguma projektos. 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Amatpersonas vārds, uzvārds*  

Ieľemamā amata nosaukums*:  

Amatpersonas paraksts*:  
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3. pielikums 

 „Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana 

 Pļaviľu novada ģimnāzijā” 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – PNĢ/2012/02) 
 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā” 

 

1. Iepirkuma priekšmets – Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada 

ģimnāzijā. 

2. Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viľa piedāvājums apmierina visas 

Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības. 

3. Darbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas 

darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un 

transportlīdzekļiem), u.c. resursiem.  

4. Garantija uzstādītajam aprīkojumam - saskaľā ar ražotāju noteikto garantijas laiku, stājas 

spēkā no Pretendenta un Pasūtītāja nodošanas – pieľemšanas akta parakstīšanas brīža. 

5. Pretendents apľemas piegādāt interaktīvās klases aprīkojumu un ierīkot interaktīvo klasi 

2012. gada 31. decembrim. 

6. Pretendents apľemas piegādāt interaktīvās klases aprīkojumu un ierīkot interaktīvo klasi 

atbilstoši zemāk minētajām prasībām:  

 
Interaktīvās tāfeles komplekts, daudzums – 1 gab. 

 

INTERAKTĪVĀS TĀFELES KOMPLEKTA PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA, 

APMĀCĪBA 

Funkcionālās prasības: Iekārta paredzēta interaktīvu uzdevumu veidošanai, izpildei un 

multimediju resursu demonstrēšanai mācību procesā, ātru piezīmju veikšanai mācību 

procesā 

Iekārtu veido interaktīvā tāfele, īsā fokusa attāluma projektors, programmatūra, iekārtu 

montāžas darbi, piegāde un galalietotāju apmācība. 

Interaktīvā tāfele – norādīt ražotāju un piedāvāto modeli 

Digitālā interaktīvā tāfele ir projicēšanai piemērota cieta, triecienu un skrāpējumu 

droša virsma, kas ir aktivizējama ar rokas pieskārieniem un rakstāmrīku, nodrošinot 

datora vadību, peles un klaviatūras funkcionalitāti. 

Lai nodrošinātu ātru piezīmju veikšanu mācību procesā, neieslēdzot multimediju 

projektoru, interaktīvās tāfeles virsmai jānodrošina iespēju uz tās rakstīt arī baltās 

tāfeles marķieriem, neradot risku sabojājot virsmu. 

Komplektā ir iekļauti vismaz četri bezvadu un bezbateriju rakstāmrīki. 

Projektors ir ar īsu fokusa attālumu kvalitatīva un tāfeles izmēriem atbilstoša 

datorekrāna attēla projicēšanai no tuvas distances, lai maksimāli novērstu interaktīvās 

tāfeles lietotāja ēnas veidošanos  

Komplektā ir programmatūra darbam ar interaktīvo tāfeli un tā nodrošina: 

 interaktīvu darblapu izpildi un jaunu darblapu veidošanu, 

 rīkjoslā apvienotus zīmēšanas, marķēšanas, koriģēšanas, teksta ievades un 

rediģēšanas interaktīvos rīkus, 

 iespēju rīkjoslu pārvietot, kā arī iespēju rīkjoslai pievienot un noľemt citus 

interaktīvos rīkus 

 līniju platumu un krāsu maiľu rakstot, zīmējot, anotējot, marķējot, 

 iespēja darbības atsaukt un atcelt atsaukto, 
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 ekrāna klaviatūru teksta ievadei, atrodoties pie tāfeles, 

 prezentācijas rīkus – momentuzľēmums, izgaismojums, aizslietnis 

 aizslietľa rīks nodrošina darblapas atvēršanu no augšas, apakšas, kreisās un 

labās puses 

 interaktīvus tāfeles rīkus – transportieris, lineāls, cirkulis, taisnleľķa trīsstūris, 

varbūtības skaitļu ģenerators, piem. metamie kauliľi 

 rokraksta atpazīšanas rīks - atpazīst un pārveido zīmētas figūras, kā arī ar roku 

rakstītus skaitļus 

 darblapas atjaunošanas rīks, kas atjauno darblapu tās oriģinālajā stāvoklī, 

 iespēju ierakstīt nodarbību vai tās daļu digitālā video failā kopā ar skaľu, 

 ir darblapas objektu īpašību pārlūks, kurā var mainīt figūru kontūrlīniju un 

pildījuma veidu un krāsu; objektu caurspīdīgumu. 

 nodrošina 3D objektu ievietošanu un 3D manipulācijas ar tiem, vismaz DEA 

formātā. 

 nodrošina darblapu datorizētu sagatavošanu bez tiešas pieslēgšanās pie 

interaktīvās tāfeles, 
 pieeju automātiskai programmatūras atjaunināšanai no interneta, 
 programmatūrai jānodrošina iebūvēts WEB pārlūks 

 darblapu organizētāju ar iespēju pārvietot un dzēst darbalapas, ātri pāriet uz 

citu darbalapu, 

 iespēja importēt PowerPoint, PDF, IWB failus, 

 iespēja eksportēt PDF, IWB, HTML, JPEG failus 

 iespēja veikt galeriju kolekciju eksportu un importu, 

 iespēja pievienot jebkura cita formāta datnes kā pielikumus, saglabājot visu kā 

vienotu datni, tādejādi ļaujot pārnest datnes uz citiem datoriem, 

 ir gatavu darblapu, attēlu, līniju, figūru, Flash aktivitāšu glabāšanas resursu 

bibliotēkā, kurā elementi ir strukturējami pa mācību priekšmetiem. Resursu 

bibliotēka ir latviešu valodā un nodrošina resursu meklēšanu pēc atslēgas 

vārdiem vai resursu nosaukumiem latviešu valodā. 

Programmatūras saskarne ir latviešu, angļu un krievu valodās. 

Pretendentam jānodrošina, ka komplektā iekļauto programmatūru, kas izpilda visas 

šajā sadaļā minētās prasības, pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas vienlaicīgi lietot uz skolas 

īpašumā esošajiem datoriem. 

Piedāvājumā pievienot pretendenta vai piedāvātās interaktīvās tāfeles programmatūras 

ražotāja apliecinājumu vai programmatūras licences kopiju par šīs prasības izpildi – 

norādīt lapaspusi uz pievienoto dokumentu. 

Digitālās interaktīvās tāfeles izmērs - aktīvā virsma ar diagonāles izmēru vismaz 77”       

Digitālās interaktīvās tāfeles un datora saslēguma veids - USB vai bezvadu tehnoloģija 

Digitālās interaktīvās tāfeles izšķirtspēja - vismaz 4000 x 4000 punkti 

Īsā fokusa projektors – norādīt ražotāju un piedāvāto modeli 

Projektora projicēšanas distance - ne vairāk kā 0,8 m no interaktīvās tāfeles virsmas 

līdz projektora lēcai. Projekcija ir jānodrošina pa visu interaktīvās tāfeles aktīvo 

virsmu.  

Multimediju projektora tips – LCD vai ekvivalenta tehnoloģija, kas nodrošina 

vienlaicīgu visu attēlu pamatkrāsu attēlošanu. 

Projektora izšķirtspēja - vismaz XGA (1024x768) 

Projektora gaismas jauda - Ne mazāk kā 2600 ANSI lumeni  

Kontrasta attiecība – 2000:1  

Lampas mūžs – 5000 stundas pie projektora maksimālās gaismas jaudas. 

Audio nodrošinājums – vismaz 10W 

Signālu pieslēgumvietu ieejas: 
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VGA – vismaz 1 gab. 

HDMI – vismaz 1 gab. 

Video signāla pieslēguma vieta – vismaz 1 gab. 

Audio (3,5 mm stereo MiniJack) – vismaz 1 gab. 

Signālu pieslēgumvietu izejas: 

VGA – vismaz 1 gab. 

Audio (3,5 mm stereo MiniJack) – vismaz 1 gab.  

Nepieciešamie signālu vadi: 

 VGA; 

 Audio (3,5 mm stereo MiniJack)tālvadības pulti.  

 USB; 

 Strāvas vads. 

Strāvas pieslēgums pie tuvākā stāvas avota. 

 Dekoratīvie vadu kanāli  

Prasības VGA kabelim – norādīt ražotāju un piedāvāto modeli 

 Standarta 15 pin HD kabelis m/m tips  

 Kabeļa šķērsgriezums pa sekcijām: vismaz 2.6 mm ( koaksiālais); vismaz 0.48mm 

(centra dzīsla); vismaz 1.95 mm
 
(dielektriķis)  

 Pretestība: vismaz 75 Ω, 

 Ārējais diametrs vismaz 10.0 mm 

Risinājuma uzstādīšana – Interaktīvā tāfele tiek uzstādīta pie sienas, pasūtītāja 

norādītajā vietā, ražotāja rekomendētajā augstumā, tiek veikta programmatūras 

instalācija pasūtītāja datorā. Īsā fokusa projektors tiek stiprināts stacionāri pie sienas 

virs interaktīvās tāfeles, tā, lai projektora lēca atrastos ne tālāk kā 0,8 m no interaktīvās 

tāfeles virsmas. Projektora zemākais korpusa punkts nedrīkst būt zemāks par 2,15 

metriem. Attēls tiek noregulēts atbilstoši interaktīvās tāfeles aktīvās virsmas izmēram. 

Nepieciešamos signāla vadus jāpieslēdz projektoram un interaktīvajai tāfelei un 

jāieklāj dekoratīvos vadu kanālos līdz pasniedzēja darba vietai, bet ne tālāk kā 11m no 

interaktīvās tāfeles jebkuras sānu malas. 

Apmācība: Jābūt nodrošinātai lietotāju apmācībai darbam ar interaktīvo tāfeli, 

projektoru un programmatūru vismaz 3 stundu apjomā. Apmācība tiek veikta katrā 

izglītības iestādē, kurā tiek uzstādīta interaktīvā tāfele, visam interesējošajam skolas 

personālam. 

Garantija: Ražotāja noteiktais garantijas laiks interaktīvajai tāfelei - ne mazāk par 5 

gadiem (60 mēneši) visām interaktīvās tāfeles sastāvdaļām. Ražotāja noteiktais 

garantijas laiks īsā fokusa projektoram un projektora lampai – 3 gadi (gan 

projektoram, gan lampai).  
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Dokumentu kamera, daudzums – 1 gab. 

 

Dokumentu kamera – norādīt ražotāju un piedāvāto modeli 

Vismaz 1,3 Megapikseļu attēlu iegūšanas sensors 

Dokumentu kameras reālā izšķirtspēja – ne mazāk SXGA (1280x1024) ar XGA (1024x768) 

izšķirtspējas atbalstu. 

Kadru nolasīšanas frekvence – vismaz 30 kadri/sekundē. 

Optiskais palielinājums (nemainot dokumentu kameras galvas novietojumu attiecībā pret 

demonstrējamo objektu) – vismaz 5 reizes.  

Digitālais palielinājums – vismaz 8 reizes. 

Dokumentu kameras izejas/ ieejas:   

1) Analogais pieslēgums (VGA) – vismaz 1 gab. 

2) Digitālais pieslēgums (HDMI, DVI vai DisplayPort) – vismaz 1 gab.  

3) Datu savienojums – USB  

Atmiľas kartes savietojamība – SD un SDHC atmiľas karte, ja kamerai ir iebūvēta atmiľa – 

tad vismaz 4 GB liela. 

Datu nesēja savietojamība – standarta USB zibatmiľa, atbalsts vismaz ar USB A spraudni. 

Dokumentu kameras svars - ne vairāk kā 3,5 kg. 

Dokumentu kameras funkcionālās prasības: 

1. Automātiska/manuāla fokusēšana 

2. Automātisks/manuāls baltās krāsas balanss 

3. Pozitīvs/negatīvs pārveidošana 

4. Krāsains/melnbalts attēls 

5. Attēla pauze 

6. Slaidrāde no atmiľas kartes 

7. Attēla rotēšana 

8. Dalītais ekrāns (statisks un „dzīvais” dzīvais attēls kopā) 

9. Kustīga dokumentu kameras kāja 

10. Apgaismes spuldze. 

Funkcionālās prasības programmatūrai: 

 Programmatūrai jābūt integrētai interaktīvās tāfeles programmatūrā, nodrošinot iespēju 

vadīt dokumentu kameru no interaktīvās tāfeles. 

 Rādīt dokumentu kameras „dzīvo” attēlu. 

 Veikt dokumentu kameras „dzīvā” attēla pietuvināšanu/attālināšanu. 

 Veikt dokumentu kameras „dzīvā” attēla gaišuma palielināšanu/samazināšanu. 

 Veikt dokumentu kameras „dzīvā” attēla automātisku un manuālu fokusēšanu. 

 Ienest attēlu no dokumentu kameras vēlākai izmantošanai. 

Garantija: Ražotāja noteiktais garantijas laiks dokumentu kamerai - ne mazāk par 5 gadiem 

(60 mēneši).  

 

 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Amatpersonas vārds, uzvārds*  

Ieľemamā amata nosaukums*:  

Amatpersonas paraksts*:  
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4. pielikums 

„Interaktīvās klases aprīkojums un ierīkošana 

 Pļaviľu novada ģimnāzijā” 

 (Iepirkuma identifikācijas numurs – PNĢ/2012/02) 

 

 

Iepirkuma līguma projekts 

 

 Pļaviľās 2012. gada ____._________  

 

Pļaviľu novada ģimnāzija, reģistrācijas numurs 90000043649, Daugavas ielā 101, 

Pļaviľās, Pļaviľu novadā LV 5120, tās direktora Vladimira Samohina personā, kurš rīkojas uz 

Pļaviľu novada domes nolikuma pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  

Uzņēmēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas 

uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā 

turpmāk – Līdzēji,  

saskaľā ar iepirkuma procedūras ID Nr. PNĢ/2012/02 „Interaktīvās klases 

aprīkojums un ierīkošana Pļaviľu novada ģimnāzijā.” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem 

un iepirkuma komisijas 2012. gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk 

- Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets  

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS piegādā interaktīvās klases aprīkojumu un ierīko 

interaktīvo klasi Pļaviľu novada ģimnāzijas 000. kabinetā, turpmāk – Prece, saskaľā ar 

tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu 

Iepirkumam (2. pielikums) un, 1. un 2. pielikums ir šī līguma neatľemamas sastāvdaļas. 

1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzējiem ir saistoši Iepirkuma, IZPILDĪTĀJA 

piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi. 

 

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība 

2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos 

izdevumus, ir LVL ______________________, tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens 

procents) LVL ______________________, turpmāk šī Līguma tekstā saukta Līgumcena.  

2.2. Līgumcena par Darbu veikšanu tiek apmaksāta avansa maksājumā 100% apmērā no 

Līgumcenas, tas ir LVL ___________ tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) 

LVL _________ 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un 

rēķina saľemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

2.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas Preces izmaksas, kas saistītas ar 

attiecīgās Preces uzstādīšanu.  

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās 

naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. 

2.5. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiľā, tad 

IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) 

apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izľemot 

gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.  

2.6. Ja IZPILDĪTĀJS nepiegādā un neuzstāda Preci Līguma 3.2. un 5.1. punktā noteiktajā 

laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena 

desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Preces piegādes 

dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM 

nodarītie zaudējumi. Līgumsods šajā gadījumā tiek ieturēts no Līguma 2.2.2. punktā 

paredzētās Līgumcenas. 
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2.7. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību 

pilnīgas izpildes. 

 

3.Līguma termiľš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību 

izpildei. 

3.2. IZPILDĪTĀJS apľemas piegādāt Preci un ierīkot interaktīvo klasi Pļaviľu novada 

ģimnāzijā līdz 2012. gada 31. decembrim. 

3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ Līguma termiľš Preces piegādei var tikt pagarināts. 

3.4.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja 

IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma 3.2. un 5.1. punktā noteikto termiľu. 

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi piegādāto Preci saskaľā ar Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Preces kvalitātes 

kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo 

informāciju, norādot tās sniegšanas termiľu; 

4.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem 

apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu 

dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde; 

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Līgumā noteiktajā termiľā piegādāt Preci, kas ir atbilstoša spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem un tehniskajai specifikācijai; 

4.2.2. IZPILDĪTĀJS apľemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt 

zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm; 

4.2.3. IZPILDĪTĀJS garantē uzstādītās Preces kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 

atbilstoši ražotāju noteiktajam garantijas laikam (1. pielikums) no nodošanas - 

pieľemšanas akta parakstīšanas dienas; 

4.2.4. Garantijas termiľa laikā, kas noteikts Līguma 4.2.3. apakašpunktā, IZPILDĪTĀJS par 

saviem līdzekļiem novērš Preces defektus, kas radušies pēc to nodošanas, izľemot 

defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā; 

4.2.5. IZPILDĪTĀJS apľemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā 

termiľā; 

4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā. 

 

5. DARBU izpilde un nodošana-pieľemšana 

5.1. Līguma 1.1. punktā noteiktās Preces piegādes un interaktīvās klases ierīkošanas termiľš ir 

2012. gada 31. decembris. 

5.2. Līgumā noteiktā Prece tiek uzskatīta par piegādātu tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši 

nodošanas – pieľemšanas aktu. 

5.3.Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiľā ir piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu 

PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām Preci, tiek sastādīts defektu akts, kurā 

PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja 

IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un 

neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiľu, kādā jānovērš defektu aktā 

konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.  
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5.4. Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiľā, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības pēc sava ieskata samazināt Līgumcenu vai vienpusēji lauzt Līgumu. Defektu aktā 

norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina. 

5.5. Nodošanas – pieľemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā 

norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 

5.6. Nodošanas – pieľemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības 

slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

5.7. Nodošanas - pieľemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatľemamu 

Līguma sastāvdaļu. 

5.8. Pirms nodošanas – pieľemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod 

PASŪTĪTĀJAM visu ar Preci saistīto dokumentāciju. 

 

6. Līguma grozīšana un izbeigšana 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. 

Jebkuras Līguma izmaiľas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma 

neatľemamām sastāvdaļām. 

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot 

IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viľš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS 

piegādājis neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo 

aktu nosacījumiem Preci. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos 

zaudējumus. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzľemtās saistības, pieľemšana un stāšanās spēkā. 

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziľo otram Līdzējam. Ziľojumā jānorāda, kādā termiľā būs iespējama un paredzama 

viľa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziľojumam ir 

jāpievieno izziľa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziľojuma gadījumā Līdzējs 

netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības 

termiľš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par 

Līguma pārtraukšanu. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārľem viľu 

tiesības un pienākumus. 

8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

8.3.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem 

ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 

8.4. Jebkuras nesaskaľas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju 

sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā 
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nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai 

saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

8.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz _________ lapām, ar vienādu juridisku 

spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA. 

8.10. Pielikumā:  

8.10.1. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma kopija uz ________ lapām; 

8.10.2. Tehniskā specifikācija uz ___ lapām. 

 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Pļaviľu novada ģimnāzija 

Reģ. nr. 90000043649 

Daugavas iela 101, Pļaviľas, LV-5120 

„________________” 

Reģ.nr. 

Adrese 

Banka:  AS „Ge Money Bank” 

Kods:  BATRLV2X 
Konts:  LV52 BATR 0051 2014 7500 0 

 

_______________________V. Samohins 

2012. gada __.______________ 

 

Banka: 

Kods: 

Konts: 

_________________________ 

2012. gada __._____________ 


