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LĪGUMS Nr.2.4.5./185-16 
Sporta inventāra iegāde Madonas novada izglītības iestādēs 

 

Madonā 

 2016.gada 14.septembrī 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.LV90000054572, adrese Saieta laukums 1, 

Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 

62.panta 4.punktu, Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 13.6.punktu  un 2013.gada 18.jūnija Madonas novada pašvaldības 

domes lēmumu Nr.386 (protokols Nr.12, 2.p.) rīkojas domes priekšsēdētājs Andrejs 

Ceļapīters, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RANTZOWS SPORT”, reģistrācijas 

Nr.40003528045, juridiskā adrese Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004, kā vārdā saskaņā ar 

_______________ rīkojas _______________, turpmāk – „Piegādātājs”, no otras puses, abi 

kopā turpmāk saukti – „Puses”, vai atsevišķi arī – „Puse”, saskaņā ar Madonas novada 

pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu publiskā iepirkumā, kas veikts saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 8.2panta sešpadsmitās daļas 4.punktu, „Sporta inventāra iegāde 

Madonas novada izglītības iestādēs”, identifikācijas numurs MNP2016/36_IZM, turpmāk – 

„Iepirkums”, un Iepirkuma dokumentu noteikumiem, un Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumā, 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar 

pielikumiem, turpmāk – „Līgums”: 

1. Līguma priekšmets un īpašuma tiesības  

1.1. Piegādātājs, kas ir Pasūtītāja izvēlēts Iepirkumā, pārdod un piegādā sporta inventāru, t.i. 

veic piegādi līdz Līguma 1.2.punktā noteiktajām piegādes vietām, atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu un Līguma noteikumiem, bet Pasūtītājs pērk sporta inventāru, kura 

detalizēts apraksts un apjoms ir ietverts Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā, 

turpmāk – „Preces”, ar mērķi īstenot Izglītības un zinātnes  ministrijas finansēto 

projektu „Sporta inventāra iegāde Madonas novada izglītības iestādēs”. 

1.2. Preču piegādes vietas ir Barkavas pamatskola, Skolas iela 1, Barkavas pagasts, 

Madonas novads, LV-4834; Degumnieku pamatskola, Skolas iela 13, Degumnieki, 

Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833; Kalsnavas pamatskola, Vesetas iela 6, 

Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860; Mētrienas pamatskola, 

Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV-4865. 

1.3. Uz katru Līguma 1.2.punktā noteikto Preču piegādes vietu tiek piegādātas tās Preces, 

kas norādītas zem attiecīgās skolas nosaukuma Iepirkuma dokumentācijas tehniskajā 

specifikācijā.  

1.4. Preču piegādes termiņš atbilstoši Iepirkuma nolikumā  prasītajam ir 2016.gada 

30.septembris. Piegādātājs ir tiesīgs Preces piegādāt pirms noteiktā piegādes termiņa 

iestāšanās, savlaicīgi savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju par konkrētu Preču piegādes 

dienu.  

1.5. Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses parakstījušas aktu par 

attiecīgo Preču pieņemšanu un nodošanu, turpmāk – „Akts”, kas tiek parakstīts pēc 

attiecīgo Preču pieņemšanas un nodošanas, kas notikusi atbilstoši Līguma noteikumiem. 
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1.6. Līdz attiecīgo Preču nodošanai, ko apliecina abpusēji parakstīts Akts, Piegādātājs, 

sedzot visus ar nodošanu saistītos izdevumus, kas ir iekļauti Preču līgumcenā, veic visas 

ar Preču piegādi un pārbaudi saistītās tehniskās un juridiskās darbības. 

1.7. Piegādātājs uzņemas Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz 

attiecīgo Preču nodošanai Pasūtītājam, ko apliecina abpusēji parakstīts Akts par 

attiecīgajām Precēm. 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Līguma summa par visām Precēm un to piegādi ir noteikta euro 4736,27 (četri tūkstoši 

septiņi simti trīsdesmit seši euro 27 centi) apmērā, tajā skaitā līgumcena euro 3914,27 

(trīs tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro 27 centi) apmērā un pievienotās vērtības 

nodoklis, turpmāk – „PVN”, 21% apmērā t.i. euro 822,00 (astoņi simti divdesmit divi 

euro 0 centi) apmērā. 

2.2. Līgumcena ir pamatota ar Piegādātāja piedāvājumu un tajā ir iekļautas visas Piegādātāja 

izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi līdz Līguma 1.2.punktā nosauktajām piegādes 

vietām. Ja kādām ar Preču piegādi saistītajām izmaksām Piegādātājs nav paredzējis 

cenu, tad šīs izmaksas ir iekļautas līgumcenā. 

2.3. Līguma izpildes laikā radies sadārdzinājums, kurš Piegādātājam bija jāparedz 

līgumcenā, netiek atlīdzināts. 

2.4. Līgumcena var tikt grozīta, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta 

ceturtajā daļā noteikto apmēru. Grozījumu gadījumā līgumcena tiek aprēķināta atbilstoši 

piedāvājumā norādītajām vienības cenām un faktiski piegādātajam Preču apjomam. 

2.5. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksās Piegādātājam 30 

(trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizu rēķinu, kas 

izrakstīts pēc tam, kad Puses ir abpusēji parakstījušas Aktus par attiecīgo Preču 

nodošanu un pieņemšanu pilnā apjomā. 

2.6. Līgumā noteiktos maksājumus Puses veic ar pārskaitījumu uz otras Puses bankas kontu, 

kas norādīts Līgumā. 

2.7. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad Puse ir iesniegusi 

bankā izpildei attiecīgo maksājuma uzdevumu par attiecīgo maksājumu un tā to ir 

pieņēmusi izpildei. 

3. Garantijas 

3.1. Piegādātājs garantē, ka Preces atbilst Iepirkuma dokumentu un Līguma, un to 

pielikumu noteikumiem, kā arī visiem Latvijas Republikas normatīvo aktu 

noteikumiem, kas attiecas uz Precēm. 

3.2. Garantijas laiks Precēm ir atbilstošs Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā 

noteiktajam un tas sākas nākamajā dienās pēc dienas, kad Puses abpusēji parakstījušas 

Aktus par Preču nodošanu un pieņemšanu pilnā apjomā.  

3.3. Gadījumā, ja garantijas laikā Precēm tiek atklātas neatbilstības, par tām Pasūtītājs 

sastāda defektu aktu un nekavējoties to nosūta Piegādātājam. 

3.4. Piegādātājs attiecīgajā aktā norādītās neatbilstības novērš, par saviem līdzekļiem 

piegādājot jaunas atbilstošas kvalitātes Preces 10 (desmit) dienu laikā no defektu akta 

saņemšanas dienas, iepriekš vienojoties par konkrēto piegādes vietu, dienu un laiku. 

Neatbilstības novēršanu apliecina abpusēji parakstīts akts par jaunu Preču piegādi, ar ko 

novērstas konstatētās Preču neatbilstības. 

3.5. Ja Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja garantijas laikā izvirzītajām pretenzijām par 

Preču neatbilstību, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par 

pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka 

pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru 

Pusēm ir radušās domstarpības. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus un 

radušos zaudējumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību 

gadījumā norāda eksperta atzinums. Minētā eksperta atzinumā norādītais ir saistošs 

Pusēm attiecībā uz Preču garantijas nodrošināšanu. 
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3.6. Ja Piegādātājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētās nepilnības un par to rakstiski 

ir paziņojis Pasūtītājam vai, ja Piegādātājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu 

novēršanas izdevumus atgūst no Piegādātāja, piestādot rēķinu, kas Piegādātājam ir 

jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 

3.7. Pēc Preču nodošanas Piegādātājs nav atbildīgs par tādu Preču defektu rašanos, kas 

radušies Preču neatbilstošas, tostarp tām neparedzētiem mērķiem lietošanas dēļ. 

4. Pušu tiesības un pienākumi  

4.1. Papildus Līguma pārējos punktos minētajām Pasūtītājam ir šādas tiesības un 

pienākumi: 

4.1.1. attiecībā uz Preču piegādi sniegt Piegādātājam norādījumus, kas nav pretēji 

Līguma, Iepirkuma dokumentu un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

noteikumiem; 

4.1.2. saņemt informāciju no Piegādātāja par Līguma izpildes gaitu, tostarp, par Preču 

lietošanas  u.c. aspektiem. 

4.2. Papildus Līguma pārējos punktos minētajām Piegādātājam ir šādas tiesības un 

pienākumi: 

4.2.1. piedalīties Pasūtītāja Preču pārbaudē pirms to pieņemšanas; 

4.2.2. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preču kvalitāti; 

4.2.3. Izpildīt Pasūtītāja norādījumus, kas attiecībā uz Preču piegādi sniegti atbilstoši 

Līguma noteikumiem; 

4.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu. 

4.2.5. pilnībā atbildēt par apakšuzņēmēju veiktajām darbībām saistībā ar Līguma 

izpildi, ja Piegādātājs Līguma izpildē pieaicina apakšuzņēmējus. 

5. Preču piegāde, nodošana un pieņemšana 

5.1. Piegādātājs piegādā Preces Līguma 1.2.punktā noteiktajās piegādes vietās, saskaņojot ar 

Pasūtītāju piegādes dienu un laiku.  

5.2. Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvas Preces, abpusēji parakstot Aktu par 

attiecīgo Preču nodošanu un pieņemšanu. 

5.3. Preču kvalitāte ir uzskatāma par atbilstošu, ja tās atbilst Līguma un Iepirkuma 

dokumentu noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz 

Precēm un to kvalitāti.  

5.4. Vienlaicīgi ar Preču nodošanu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam ar Precēm saistītos 

dokumentus, tostarp ražotāju garantijas un lietošanas instrukcijas. Ražotāja noteiktajām 

lietošanas un citām instrukcijām, kuras nav latviešu valodā, ir jābūt pievienotam arī to 

tulkojumam valsts valodā. 

5.5. Pirms preču pieņemšanas Pasūtītājs iepazīstas ar Preču stāvokli un to dokumentāciju, un 

pārbauda to atbilstību Iepirkuma dokumentiem un Līguma noteikumiem. Šādā pārbaudē 

Pasūtītājs var pieaicināt speciālistus un ekspertus. Ja piedāvātās Preces neatbilst 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs norāda uz Preču neatbilstībām, 

izdarot ierakstu attiecīgajā Aktā, kura 1 (vienu) oriģinālu nodod Piegādātājam Preču 

pārbaudes dienā pēc pārbaudes veikšanas 

5.6. Piegādātājs attiecīgajā Aktā norādītās neatbilstības novērš, par saviem līdzekļiem 

piegādājot atbilstošas kvalitātes Preces 3 (trīs) darba dienu laikā no pārbaudes dienas, 

iepriekš vienojoties par konkrēto piegādes vietu, dienu un laiku. Neatbilstības 

novēršanu apliecina abpusēji parakstīts Akts par jaunu Preču piegādi, ar ko novērstas 

konstatētās Preču neatbilstības. 

5.7. Ja Puses nevar vienoties par Preču atbilstību Līguma un Iepirkuma noteikumiem, proti, 

Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Preču neatbilstību, tās 

pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma 

sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs 

vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. Ar 



4 

 

 

eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus un radušos zaudējumus sedz tā Puse, uz 

kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums. Minētā 

eksperta atzinumā norādītais ir saistošs Pusēm attiecībā uz Preču nodošanu un 

pieņemšanu. 

6. Pušu atbildība  

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja tie 

radušies Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 

pretenzijām, nav jāatlīdzina. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu 

saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, nav jāatlīdzina. 

6.2. Katra Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai Pusei iesniedzamo 

dokumentu, apmaksas dokumentu un citu materiālu vai informācijas pareizību un 

patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi, kas radušies otras Puses 

apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas 

gadījumā. 

6.3. Pusēm ir pienākums neizpaust informāciju, kas ir saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi, izņemot to informāciju, kas ir publicējama vai izsniedzama normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumos. 

6.4. Ja Preču piegāde nenotiek Līgumā noteiktajā termiņā Piegādātāja vainas dēļ, viņš 

Pasūtītājam maksā līgumsodu, kuru aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta 

Līguma saistību izpilde, 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

kopā ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

6.5. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu, ko aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums, 0,1% apmērā 

no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no 

līgumcenas. 

6.6. Ja Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, kā rezultātā Preces Pasūtītājam 

netiek piegādātas vispār vai netiek piegādātas Līgumā noteiktajā apjomā, Piegādātājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% apmērā no līgumcenas par katru šādu gadījumu. 

6.7. Līguma 6.4., 6.5. un 6.6.punktos minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no 

Pusēm no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā. 

6.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt Līguma 6.4. un 6.6.punktos minēto līgumsodu no 

Piegādātājam veicamā maksājuma, ja šādu atskaitījumu ir iespējams veikt. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē 

par to otra Puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Šādā 

gadījumā Līguma saistību izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie 

apstākļi. 

7.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) dienas, tad jebkura Puses 

vienpusēji ir tiesīgas izbeigt Līgumu, norēķinoties par faktiski piegādātajam Precēm. 

8. Līguma spēkā esamība, grozīšanas un izbeigšanas  

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz abpusējai 

Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Iepirkuma dokumentācijā ietvertie ar Līguma izpildi saistītie noteikumi ir spēkā un ir 

saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja Iepirkuma dokumentācija 

Līgumam nav pievienots kā pielikums. 

8.3. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā 

norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu 

atsevišķi un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, nemazina pretendentiem 

sākotnēji Iepirkumā noteiktās prasības un nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu 

Piegādātājam. 



5 

 

 

8.4. Ja Līguma saistību izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri 

nebija jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet 

kas ietekmē Līguma izpildi, tad attiecīgajai Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir 

jāziņo otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa 

pagarinājumu un/vai Līguma summas izmaiņām, vai citiem grozījumiem, lai sekmīgi 

izpildītu Līgumu, ņemot vērā konkrēto situāciju. 

8.5. Līgumā var tikt veikti grozījumi tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā 

paredzēto. Katrā Līguma grozīšanas reizē Pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un 

norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, Iepirkuma 

dokumentiem. 

8.6. Jebkuri grozījumi, izmaiņas Līgumā izdarāmi, Pusēm rakstiski vienojoties un noslēdzot 

attiecīgu rakstveida vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

8.7. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā nekavējoties izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot 

par to Piegādātājam, ja Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, kā rezultātā 

Preces Pasūtītājam netiek piegādātas Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā. 

8.9. Izbeidzot Līgumu tā 8.7.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs neatlīdzina 

Piegādātājam zaudējumus, kas tam radušies izbeidzot Līgumu, taču veic samaksu par 

Piegādātāja faktiski piegādātajām kvalitatīvajām Precēm. 

8.10. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to 

Pasūtītājam, ja Pasūtītājs vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas ir nokavējis 

Līguma 2.2.punktā noteikto samaksas termiņu. 

8.11. Līguma darbība beidzas, ja: 

8.11.1. Puses par to ir rakstiski vienojušās; 

8.11.2. ir izpildītas tajā noteiktās saistības; 

8.11.3. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos. 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Pušu nesaskaņas un strīdus, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, Puses risina sarunu 

ceļā. Sarunu ceļā panākto vienošanos noformē rakstiski un Puses to paraksta. 

9.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

10. Pušu paziņojumi un kontaktpersonas  

10.1. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus Puses noformē rakstiski un 

nosūta uz Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai 

Pusei. Ārkārtējos gadījumos paziņojumus var nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu. Strīdu 

gadījumā jebkura sarakste tiks uzskatīta par rakstveida pierādījumu. 

10.2. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par Pušu reģistrēto, pasta un e-pasta 

adrešu vai citu rekvizītu maiņu. 

10.3. Katra Puse apņemas izskatīt visus otras Puses iesniegumus un priekšlikumus un ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski 

sniegt uz to atbildi, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš. 

10.4. Visi Pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra Puse ir saņēmusi attiecīgu 

vēstuli, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai ar e-pastu. 

10.5. Visas vēstules, kas nogādāti uz Pušu norādītajām adresēm, uzskatāmas par saņemtām: 

10.5.1. to nosūtīšanas dienā, ja tās izsniegtas personīgi; 

10.5.2. to nosūtīšanas dienā vai nākamajā darba diena, ja vēstule nosūtīta brīvdienā vai 

svētku dienā, ja tās nosūtītas pa e-pastu vai faksu; 

10.5.3. 7. (septītajā) dienā pēc izsūtīšanas, ja tās izsūtīts ierakstītas pasta sūtījumā. 
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10.6. Puses ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tostarp, par Akta noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu apmaksas 

dokumentu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

10.7. Pušu par Līguma izpildi atbildīgās personas ir: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi 

Piegādātāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi 

Vārds uzvārds Klinta Galeja Vārds uzvārds _______________ 

Tālrunis +371 29360277  Tālrunis _______________ 

Fakss +371 64860079 Fakss _______________ 

E-pasts klinta.galeja@madona.lv E-pasts _______________ 

11. Citi noteikumi 

11.1. Nevienai no Pusēm bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi nav tiesības nodot trešajai 

personai Līgumā noteiktās saistības. 

11.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

11.3. Līgums ir saistošs Pušu saistību pārņēmējiem. 

11.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

11.5. Līguma sadaļu virsraksti izmantoti ērtības dēļ un nav saistoši Līguma noteikumu 

iztulkošanā. 

11.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) numurētām lappusēm un parakstīts 2 

(divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

11.7. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

12. Līguma pielikumi 

12.1. Līguma pielikums Nr.1 – Sarakstes Iepirkumā kopija uz 9 (deviņām) lapām; 

12.2. Līguma pielikums Nr.2 – Piegādātāja piedāvājuma Iepirkumā kopija uz 23 (divdesmit 

trīs lapām). 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

PASŪTĪTĀJS  

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. LV90000054572 

Adrese Saieta laukums 1 

Madona, Madonas novads, 

LV-4801 

Konta numurs _______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 ______________________ A.Ceļapīters 

 PIEGĀDĀTĀJS 

 Nosaukums sabiedrība ar ierobežotu 

            atbildību “RANTZOWS SPORT” 

 Reģistrācijas Nr.40003528045 

 Adrese Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004 

 

 Konta numurs _______________ 

 Banka  _______________ 

 Kods _______________ 

 

  

 

 _______________ 

 

 

           ______________________ __._______ 

 


