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1. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 

1.1. Iepirkuma procedūra 

Iepirkuma procedūra ir „Publisko iepirkumu likuma” 8.¹panta kārtībā Iepirkuma 

identifikācijas numurs 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2013/12 

1.2. Pasūtītājs 

● pasūtītājs: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 

● nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 44103022271; 

● adrese: Semināra ielā 2a, Valmierā, LV – 4201; 

● telefons/fakss: 64207300 

 

       Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „VALMIERAS 

NAMSAIMNIEKS” Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Andris Ruģēns, telefons 27000754, e-

pasts: andris.rugens@v-nami.lv  

     Kontaktpersona Bobcat  863H dzinēja piegādes un uzstādīšanas jautājumos: SIA 

„VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” mehāniķis Valdis Bogomols tālr. 28361821, e-pasts: 

valdis.bogomols@v-nami.lv.  

 

1.3. Iepirkuma nolikuma saņemšana 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija ir ievietota SIA „VALMIERAS 

NAMSAIMNIEKS” mājas lapā www.v-nami.lv sadaļā Publiskie iepirkumi. Tā ir identiska 

drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai. 

 

1.4. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Bobcat  863H dzinēja piegāde un uzstādīšana. 

 

mailto:andris.rugens@v-nami.lv
mailto:valdis.bogomols@v-nami.lv
http://www.v-nami.lv/
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2. Iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un noformēšana 

2.1. Termiņš un vieta 

2.1.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 

2013.gada 02.aprīlim plkst. 14.00 SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” sekretāram 

Semināra ielā 2a, Valmierā, Latvija, LV-4201, (tālrunis 64207300). Darba laiks – pirmdienās no 

8.00 līdz 18.00, otrdien – ceturtdien no 8.00 līdz 17.00, piektdienās 8.00 līdz 16.00.; pārtraukums 

12.00-13.00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai 

neatvērts tiks atgriezts iesniedzējam. 

2.1.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

2.1.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim netiek izskatīti un tiek 

atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

2.1.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Semināra ielā 2a, 

Valmierā, LV-4201, un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs 

un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātajā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas 

gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

2.1.5. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā 

ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā 

iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par 

iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 

2.1.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. SIA 

„VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi 

no iepirkuma rezultāta. 

2.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums 

2.2.1. Iepirkuma piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām 

latviešu valodā.  

2.2.2. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno notariāli vai 

atbilstoši 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums” apstiprināts tulkojums. 

2.2.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.  

2.2.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta 

apliecinātai atbilstoši Latvijas Republikas 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka 

likums”. 

2.2.5.Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 2.1.1.punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

2.2.6. Piedāvājuma sastāvs: 

1. Titullapa (brīvā formā); 

2. Satura rādītājs ar uzrādītām lappusēm; 

3. Šī nolikuma 4.punktā nosauktie dokumenti minētajā secībā; 

4. Pielikumi (ja pretendents tādus pievieno). 

2.2.7. Lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). 

2.2.8. Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo. 
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 Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: 

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 

Piedāvājums iepirkumam 

„Bobcat  863H dzinēja piegāde un uzstādīšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2013/12 

 

 Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzņēmuma nosaukums, 

juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs). 

2.2.9. Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot 

iepirkuma piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, pretendents izmanto nolikuma 

pielikumu kopijas. 



 5 

3. Informācija pretendentiem 

3.1. Piedalīšanās iepirkumā 

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs līdz piedāvājuma ierosināšanas 

dienai reģistrēti komersanti. 

3.1.2. Iepirkumā var piedalīties pretendentu apvienības, norādot visus dalībniekus.  

3.1.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt iepirkuma pretendenta piedāvājumu, ja: 

● Pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 4.punktā minētos dokumentus; 

● Uz pretendenta un pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās ir 

attiecināmi „Publisko iepirkumu likuma” 8.
1
panta izslēgšanas nosacījumi; 

● Pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi; 

● Ir konstatēts, ka pretendents ir iesniedzis iepirkuma komisijai nepatiesu informāciju. 

 

3.2. Prasības pretendentam 

 

3.2.1. Bobcat  863H dzinējam jāatbilst tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 

3.2.2. Apmaksas noteikumi: 100 % pēcapmaksa par piegādāto un uzstādīto Bobcat  863H 

dzinēju 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta un preču 

pavadzīmes parakstīšanas dienas. 

 

3.3. Cita informācija 

3.3.1. pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Ja dokuments tiek nosūtīts 

pa faksu, paralēli šī dokumenta oriģināls nosūtāms pa pastu; 

3.3.2. pasūtītājs nodrošina, lai pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz 

tā atvēršanas brīdim; 

3.3.3. laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai pasūtītājam un Iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu 

vērtēšanas procesu; 
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4. Iesniedzamā informācija un dokumenti, to secība 

Lai piedalītos iepirkumā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti: 

 Pretendentu atlases dokumenti: 

4.1.Komersanta vadītāja parakstīts pieteikums (2.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā. Ja 

pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz 

personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā.  

4.2.LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka 

pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.  

4.3.Apliecinājums, kurā pretendents apliecina un garantē, ka uz pretendentu un personām uz 

kuru iespējām pretendents balstās neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā 

daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

4.4.Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība - visu piegādātāju apvienības dalībnieku 

parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un katrs 

atsevišķi ir atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš būs 

pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības 

dalībnieku vārdā.  

 

 

4.5.Piedāvājumu vērtēšanas dokumenti: 

4.5.1. Finanšu piedāvājums. (Nolikuma 3.pielikums). 

4.5.2. Tehniskā specifikācija (Nolikuma 1.pielikums). 
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5. Iepirkuma norise 

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga SIA 

„VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pastāvīgā iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas 

uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām. 

5.1.  Piedāvājumu vērtēšana 

5.1.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstībai nolikumā noteiktām prasībām, pretendentu 

atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu 

klātbūtnes. Vērtēšana notiek 2 posmos: 

5.1.1.1.Pretendenta atbilstība atlases prasībām; 

5.1.1.2.Piedāvājuma atbilstība vērtēšanas kritērijiem (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). 

5.1.2.  Iepirkumu komisijas sekretārs sagatavo pretendentu atlases dokumentu, individuālās un 

kopējās piedāvājuma vērtēšanas tabulas, kurās norāda nolikumā noteiktos kritērijus un 

nodod tās komisijas locekļiem aizpildīšanai. 

5.1.3.  Komisija pirms pretendentu atlases izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts 

atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām prasībām. 

5.1.4.  Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem, pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. 

5.1.5.  Šajā nolūkā komisija aizpilda pretendentu atlases dokumentu vērtēšanas tabulu, kurā 

norāda pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.  

5.1.6.  Komisija atlasa tos pretendentus, kuri, saskaņā ar kopējo atlases dokumentu vērtēšanas 

tabulu, atbilst visām nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Ja 

saskaņā ar dokumentu vērtēšanas tabulu pretendents neatbilst kādai no nolikumā 

izvirzītajām prasībām vai arī nav iesniedzis prasītos dokumentus vai sniedzis nepatiesas 

ziņas, komisija patur tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. 

5.1.7.  Pēc pretendentu piedāvājumu dokumentu vērtēšanas posma komisija pāriet pie atlases 

kārtu izturējušo pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanas, pārbaudot vai pretendentu 

piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas.  

5.1.8.  Pēc finanšu piedāvājumu izvērtēšanas, komisija aizpilda individuālās vērtēšanas tabulas, 

lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Komisijas locekļu aizpildītās 

tabulas tiek apkopotas vienā kopējā tabulā.  

5.1.9. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē prasībām 

atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas 

kritērijiem. 

5.1.10. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums ar vislielāko punktu 

skaitu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. 

5.1.11. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

 

 

Kritēriji  Apzīmējums  Maksimāla vērtība  

1. Piedāvātā Bobcat  863H dzinēja 

piegādes un uzstādīšanas cena LVL, bez 

PVN (kopā ar visu Tehniskajā 

specifikācijā noteikto obligāto 

aprīkojumu)  

C 90 
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2. Bobcat  863H dzinēja piegādes un 

uzstādīšanas ātrums. 
H 5 

4. Bobcat  863H dzinēja garantijas laiks GN 5 

Kopā                                                                          P        100 

 

5.1.12. Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas: 

P = C + H+ GN, kur 

P – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums; 

C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas:  

C =Czc / Cpc* 90 kur 

Czc  – viszemākā piedāvātā cena, 

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, 

Nc – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (90);  

 

 

H – Bobcat  863H dzinēja piegādes un uzstādīšanas ātrums (dienās pēc līguma noslēgšanas), 

kuru nosaka pēc formulas:  

H = Hīs / Hpr *5, kur 

Hīs  – visīsākais piegādes laiks, 

Hpr – vērtējamā piedāvātais piegādes laiks, 

Nc – Piegādes un uzstādīšanas ātruma kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (5);  

 

GN – garantijas termiņa kritērija skaitliskais vērtējums, kuru nosaka pēc tabulas:  

 

 

 

 

 

 

 

Minimālais dalījums – viens gads. 

 

 

 

5.1.13. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz trīs cipariem aiz komata. 

5.1.14. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā pretendenta piedāvāto jaunas asfalta lūžņu pāstrādes 

iekārtas piegādes cenu (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5.1.15. Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts 

par saimnieciski visizdevīgāko (pretendenta piedāvājums saņēmis lielāko punktu skaitu). 

 

5.2. Piedāvājumos konstatēto aritmētisko kļūdu labošana 

5.2.1. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, iepirkumu komisija izlabo šīs 

kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, tiek ņemts vērā labojumus. 

5.2.2. Par aritmētisko kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu komisija 

paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.  

Piedāvātais 

garantijas 

laiks 

1 gads 

(ieskaitot) 

2 gadi 

(ieskaitot) 

vairāk par 

2 gadiem 

Pilna 

rūpnīcas 

garantija 
1 3 5 
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6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi. 

6.1. Komisijas tiesības: 

● pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

● pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija 

papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai; 

● lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

● labot aritmētiskas kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 

● noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām; 

● iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 

 

6.2. Komisijas pienākumi: 

● nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

● nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

● rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegtajos dokumentos vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 

● lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā 

nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība; 

● vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīviem 

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras  

izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 
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7. Pretendentu tiesības un pienākumi 

7.1. Pretendenta tiesības: 

● Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

● līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko 

līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums ir atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida 

iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar 

uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. 

 

7.2. Pretendenta pienākumi: 

● iesniedzot piedāvājumu, izpildīt visas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības; 

● sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

● pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta 

iesniegto piedāvājumu; 

 

8. Līguma parakstīšana 
 

8.1. Starp iepirkuma uzvarētāju/uzvarētājiem un SIA „Valmieras Namsaimnieks” tiks slēgts 

Bobcat  863H dzinēja piegādes un uzstādīšanas līgums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

8.2. Pretendentam jāparaksta iepirkuma līgums (nolikuma 4.pielikums) 5 (piecu) darba dienu 

laikā no dienas, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.  

 

 

9. Nolikuma pielikumu saraksts 
 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija (skatīt atsevišķi pievienotā dokumentā) 

2.pielikums – Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos iepirkumā  

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa 

4.pielikums – Līguma projekts 
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 Uz pretendenta veidlapas 1.pielikums 

 iepirkuma VN 2013/12 

 nolikumam 

Uz pretendenta veidlapas 

Datums  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Dzinēja tehniskais raksturojums 

 

Nosacījumi Prasības Piedāvājums 

Dzinējs Viens 1.1.1.1.1  

Izlaiduma gads Jauns 1.1.1.1.2  

Pielietojums Pašgājejs iekrāvējs 

Bobcat  863H  1998.g. 

Rūpnīcas Nr.514620131 

 

Komplektācija Ar turbīnu un degvielas 

padeves sistēmu. 

 

Piegāde Uzstādīt uz Bobcat 863H 

1998.g. 

Rūpnīcas Nr.514620131 

 

Pieņemšana  Strādājošs iekrāvējs 

Bobcat 863H 

 

Piegādes laiks Ne vairāk kā 30 dienas  

Uzstādīšanas laiks Ne vairāk kā 6 darba 

dienas 

 

Garantija ( dzinējam ) Viens kalendārais gads  

 

Dzinējs atbilst ES standartiem un ir atbilstoši sertificēts. 

__________________________________________________________________________ 

 

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Amats 

 

____________________ 

paraksts 
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2.pielikums 

iepirkuma VN 2013/12 

 Uz pretendenta veidlapas  nolikumam 

 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 

Iepirkuma Nr. VN 2013/12 

„Bobcat  863H dzinēja piegāde un uzstādīšana” 

 

 

Pretendents,____________________________________, reģ.  
                       Pretendenta nosaukums   
 

Nr._______________________, 
reģistrācijas numurs 

 

tā        __________________        personā 

  

 

___________________________________________________ 
amats                             pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  

 

1) piesakās piedalīties konkursā VN 2013/12 „Bobcat  863H dzinēja piegāde un uzstādīšana” 

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot; 

3) ja tiek atzīts par uzvarētāju, atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz 

attiecīgā līguma noslēgšanai. 

4) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

5)apņemas parakstīt Bobcat  863H dzinēja piegādes un uzstādīšanas līgumu, gadījumā, ja 

piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju. 

 

__________________________________________________________________________ 

Pretendenta juridiskā un biroja adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Amats 

 

____________________ 

paraksts 
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3.pielikums 

iepirkuma VN 2013/12 

 Uz pretendenta veidlapas  nolikumam 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

 

Pretendents,____________________________________,  
 Pretendenta nosaukums    
 

reģ.Nr._______________________, 
 reģistrācijas numurs 

 

 

1. Piedāvātā Bobcat  863H dzinēja piegādes un uzstādīšanas cena, iepirkuma Nr. VN 2013/12 

„Bobcat  863H dzinēja piegāde un uzstādīšana” ietvaros, ir:  

__________________________(LVL bez PVN 21%) 
(summa ar cipariem un vārdiem) 

 

2. Piedāvātā Bobcat  863H dzinēja piegādes un uzstādīšanas laiks (ieskaitot Bobcat 863H 

transportēšanu uz un no Pretendenta norādīto darbnīcu) :___________ dienas. 

  

 

3. Piedāvātā Bobcat  863H dzinēja garantijas laiks pēc tā piegādes un uzstādīšanas: _____ gadi. 
 

 

 

 

Pretendents:_______________________________________________ 

 

Pretendenta amatpersona, 

kurai ir paraksta tiesības 

vai pilnvarotās personas 

Vārds, uzvārds  _____________________________________________ 

 

Paraksts ___________________________________________________ 

 

Datums ____________________________________________________ 

 

Zīmoga vieta 
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4.pielikums 

iepirkuma VN 2013/12 

   nolikumam 

 

LĪGUMS Nr.  

Par Bobcat dzinēja piegādi un uzstādīšanu 

 

Valmiera, 2013. gada ____________. 
 

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 

44103022271, Semināra ielā 2a, Valmiera, LV-4201, valdes ....... personās, kuras rīkojas uz 

statūtu pamata, turpmāk saukta arī kā "Pircējs", no vienas puses, ....... ......., kurš rīkojas saskaņā 

ar Statūtiem, turpmāk saukts arī kā Pārdevējs no otras puses, bez spaidiem, maldiem un viltus, 

savstarpēji vienojoties, noslēdza sekojoša satura Līgumu, kas saistošs pušu saistību un tiesību 

pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.  

1.1. Pamatojoties uz SIA „Valmieras Namsaimnieks” pastāvīgas Iepirkuma komisijas ....... 

ziņojumu iepirkumā „Bobcat 863H dzinēja piegādes un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas 

Nr. VN 2013/12), PĀRDEVĒJS pārdod, uzstāda uz Bobcat 863H 1998.g., ar rūpnīcas 

Nr.514620131 un piegādā, bet PIRCĒJS pērk Bobcat 863H dzinēja īpašuma tiesības (turpmāk 

tekstā - Prece); 

1.2. Prece tiek pirkta un pārdota un uzstādīta saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līguma 

1.1.punktā noteiktā iepirkumā iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums 1.) 

nosacījumiem un atbilstoši PĀRDEVĒJA Līguma 1.1.punktā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam 

finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2) un ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Šajā Līgumā minētā Prece jāuzstāda uz Pircēja īpašumā esošā Bobcat 863H 1998.g., ar 

rūpnīcas Nr.514620131, turpmāk tekstā – Bobcat. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA. 

2.1. Līgumcena par Preci, piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta LVL ....., bez PVN 21%. 

Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir LVL ..... Līguma summa, tai skaitā PVN 21%, sastāda LVL 

........, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2. 

2.2. Līguma 2.1. punktā noteiktajā līgumcenā ir iekļautas visas uzstādīšanas izmaksas, transporta 

izdevumi, kas var rasties Pārdevējam izpildot šo Līgumu. 

2.3. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksā Pārdēvējam 14 (četrpadsmit) 

dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Līguma 

4.1.punktā noteikto Preces pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais 

maksājums tiek veikts saskaņā ar Pušu vai to pilnvaroto pārstāvju parakstīto aktu un Pārdevēja 

iesniegto rēķinu. 

2.4. Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus Pārdevējam par Preci un tās piegādi veic ar 

pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas noteikts Līgumā 11.punktā.  

2.5. Līgumā noteikts Pircēja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts 

maksājums ir saņemts Pārdevēja Līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā 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. 
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3.LĪGUMA IZPILDE 

3.1. Pārdevējs apņemas Preci uzstādīt savās darbnīcas telpās uz Pircējam īpašumā esošā Bobcat. 

3.2. Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā ierodas šajā Līguma punktā norādītajā adresē: Mālu ielā 

1, Valmierā pēc Pircēja īpašumā esošā Bobcat, par ko tiek sastādīts Materiālās atbildības akts 

(līguma pielikums Nr.3).  

3.3. Pircējs Pārdevējam saskaņā ar Materiālās atbildības aktu nodod Bobcat Preces uzstādīšanai. 

Materiālās atbildības aktā tiek fiksēti visi Bobcat defekti un bojājumi, kādi Bobcat ir Materiālās 

atbildības akta parakstīšanas dienā. Papildus Materiālās atbilstības aktam Bobcat vizuālais 

stāvoklis tiek fiksēts ar foto uzņēmumiem, kas ir šā akta neatņemama sastāvdaļa. Visus 

izdevumus, kas saistīti ar Bobcat pārvietošanu uz Pārdevēja darbnīcām un pēc tam atpakaļ uz 

šajā Līgumā norādīto adresi: Mālu ielā 1, Valmierā, sedz Pārdevējs. 

3.4.Demontētos metāllūžņus - Bobcat „veco” dzinēju pilnā komplektācijā, Pārdevējs nodod 

Pircējam pie šā Līguma 4.1.punktā minētās Preces pieņemšanas- nodošanas. 

4.PRECES PIEŅEMŠANA-NODOŠANA 

4.1. Prece tiek pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, ar nosacījumu, ka Pārdevējs Preci ir 

uzstādījis uz Bobcat.  

4.2.Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pircējam ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti 

pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu 

Pārdevējs sagatavo un iesniedz Pircējam. Pircējs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 3 

(trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigta Preces piegāde un Pircējs no Pārdevēja 

ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto aktu. 

4.3.Pircējs ir tiesīgs neparakstīt aktu, ja ir konstatēts, ka piegādātā Prece kopumā vai kāda tās 

daļa vai Bobcat, neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem vai ir bojāta. Tad tiek 

sagatavots defekta akts saskaņā ar šā Līguma 4.4. punktu. 

4.4.Gadījumā, ja pieņemšanas – nodošanas laikā Pircējs konstatē, ka Precei kopumā vai kāda tās 

daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Prece kopumā vai kāda tās daļa vai 

Bobcat ir radīti bojājumi, kas neatbilst uzskaitītajiem Materiālās atbilstības aktā un fiksēti 

pievienotajās fotogrāfijās, tad par to sagatavojams defekta akts, kuru paraksta Puses vai to 

pilnvaroti pārstāvji un tiek pārtraukta Preču pieņemšana-nodošana.  

4.5.Pārdevējam Pušu parakstītajā defekta aktā norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 

darba dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem neatbilstošās un/vai bojātās Preces nomaiņa pret visiem Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem un prasībām atbilstošu Preci. Šajā gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā 

noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa kavējumu. Šī Līguma punkta 

daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja Pārdevējs veic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem 

neatbilstošās un/vai bojātās Preces vai Bobcat nomaiņu pret visiem Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem atbilstošu Preci pirms Līguma 5.1.1. punktā noteiktā termiņa beigām. 

4.6.Pie Preces pieņemšanas Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Preces un/vai Bobca 

iepriekšēju pārbaudi, tajā skaitā veicot testa braucienu, lai pārliecinātos par Prece un/vai Bobcat 

atbilstību Līgumam un tā pielikumiem.  

4.7.Prece pāriet Pircēja valdījumā ar dienu, kad Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši 

Līguma 4.1.punktā noteikto Preces pieņemšanas-nodošanas aktu.  

4.8.Pārdevējs ir atbildīgs par Preču pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanās risku līdz Preces 

nodošanai Pircējam. 

4.9. Pārdevējs ir atbildīgs par viņam nodotā vai Bobcat pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanās 

risku, saskaņā ar materiālās atbildības aktu.  
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5.PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1.Pārdevējs apņemas: 

5.1.1. uzstādīt Preci uz Bobcat, piegādāt un nodot Pircējam ........ laikā, skaitot no Līguma spēkā 

stāšanās dienas. Preci Pārdevējs piegādā un nodod Pircējam Mālu ielā 1, Valmierā.  

5.1.2. Līguma izpildē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus. 

5.1.3. ievērot Līgumā noteiktos termiņus. 

5.1.4 Pārdevējam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pircēju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var 

tikt traucēta Līguma izpilde. 

5.1.5. Pārdevējs tām Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām 

personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas. 

5.1.6.Gadījumā, ja Pārdevējs Līguma izpildē vēlas iesaistīt papildus apakšuzņēmēju, kurš nav 

noteikts Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju saraktā, tad Pārdevējs par to iesniedz 

Pircējam rakstisku paziņojumu, tajā norādot arī Līguma daļas un apjomu, kuru ir paredzēts 

nodot šim apakšuzņēmējam. Pircējs rakstveida piekrišanu vai atteikumu par piedāvāta 

apakšuzņēmēja piesaisti Pārdevējam sniedz 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad 

Pircējs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pārdevēja paziņojumu.  

5.1.7. Pārdevēja piedāvātā apakšuzņēmēja piesaiste Līguma izpildē netiek atļauta, ja: 

1) uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
1
panta pirmajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 

2) piedāvātais apakšuzņēmējs nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts sniegt tos pakalpojumus, 

kuru izpildei Pircējs tos piedāvā to piesaistīt. 

 

5.2. Pircējs apņemas: 

5.2.1 Pieņemt Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā Prece atbilst visām Līguma un 

tā pielikumu prasībām un nosacījumiem; 

5.2.2.samaksāt Pārdevējam par Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

 

6. GARANTIJAS 

6.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Prece atbilst Preces ražotāja noteiktajiem tehniskajiem 

standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, Pārdevēja šajā līguma punktā noteiktajā 

iepirkumā iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1), un visiem un jebkādiem 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz Preci.  

6.2. Precei garantijas termiņš tiek noteikts .......... Šajā Līguma punktā noteiktais garantijas 

termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas-

nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā. 

6.3. Pircējam ir tiesības Preces garantijas termiņā, kas noteikts Līguma 6.2.punktā, pieteikt 

Pārdevējam pretenzijas par Preces kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams 

konstatēt, pieņemot Preci, kurus Pārdevējs novērš uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā 

no Pircēja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Preces defektus 

nav iespējams novērst, tad Pārdevējs uz sava rēķina veic Preces nomaiņu pret visiem Līguma 

nosacījumiem atbilstošu jaunu Preci 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad 

beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Preces defektu novēršanai.  

6.4. Preces garantijas saistību izpildes nodrošināšanai Pārdevējs nozīmē atbildīgo personu: 

____________, tālrunis ________, fakss: _______, e-pasts: ________. 

 

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

7.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā 

Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par 

katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta 
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Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pircējam ir 

jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja 

rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

7.2. Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto 

dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Uz 

šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pārdevējam ir jānomaksā 5 (piecu) darba 

dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja rēķinu par šajā Līguma 

punktā noteikto līgumsodu. 

7.3.Ja Pircējs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 9.2.punktu, tad Pircējs ir tiesīgs piemērot 

Pārdevējam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas noteikta Līguma 

2.1.punktā. Pārdevējs līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja 

paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

7.5.Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma 

sniegšanas Pārdevējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti un noteikti 

saskaņā ar Līgumu. 

7.6.Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

7.7.Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja Pircējs ir izpildījis savas 

saistības, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas. 

7.8. Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja Pārdevējs ir izpildījis savas 

saistības, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas un par 

saviem līdzekļiem atgriež Preci, ja tā ir nodota Pircējam. 

 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
8.1.Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības 

laikā, Puses risina pārrunu ceļā. 

8.2.Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9.LĪGUMA IZBEIGŠANA 

9.1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas 

iepriekš par to rakstiski paziņojot Pircējam, ja Pircējs kavē Līgumā noteikta maksājuma termiņu 

vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. 

9.2.Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš 

par to rakstiski paziņojot Pārdevējam, gadījumos, ja: 

9.2.1.pārdevējs Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu kavē vairāk kā 10 (desmit) kalendārās 

dienas; 

9.2.2.jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā 

noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;   

9.2.3. tiek pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Pārdevēja likvidācijas 

process; 

9.2.4. Bobcat ir bojāts pilnīgi vai tā sabojāts, ka to nav iespējams atjaunot. 

9.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

10. CITI NOTEIKUMI 
10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir 

izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības. 

10.2. Ja abu pušu parakstīts Līgums netiks saņemts Pircēja juridiskajā adresē līdz 

2013.gada ................, Pircējs būs tiesīgs uzskatīt, ka Pārdevējs atsakās parakstīt Līgumu.  
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10.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm vai to 

pilnvarotiem pārstāvjiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu 

saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

10.5. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir ......... 

10.7. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir __________, 

tālrunis ______, mobilais ______, e-pasts _______ . 

10.8.Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz __ (___) 

lapām, Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi uz ...... lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

Viens Līguma eksemplārs Pārdevējam, otrs Pircējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks.  

 

Pielikumā :   

 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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MATERIĀLĀS ATBILDĪBAS AKTS 

 

Valmierā                                                              2013.gada ________________ 

 

 

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 

44103022271, Semināra ielā 2a, Valmiera, LV-4201, valdes ....... personās, kuras rīkojas uz 

statūtu pamata, turpmāk saukta arī kā "Pircējs", no vienas puses, ....... ......., kurš rīkojas saskaņā 

ar Statūtiem, turpmāk saukts arī kā Pārdevējs no otras puses, vienojas par sekojošo: 

 

1. Puses vienojas, ka Pircēja īpašumā atrodas Bobcat 863H 1998.g. ar rūpnīcas 

Nr.514620131 (turpmāk tekstā – Bobcat) ar atlikušo tirgus vērtību LVL 12 000,00 

(divpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi). 

2. Pārdevējs saskaņā ar noslēgto Līgumu Nr.... no ....... pieņem Bobcat un nogādā savās 

darbnīcas telpās .................., lai veiktu Bobcat 863H dzinēja uzstādīšanu uz Bobcat, 

darbu izpildes termiņš ........... 

3. Pārdevēja atbildība par Bobcat pilnīgu bojāeju vai daļēju tā bojāšanās risku iestājas, sākot 

ar šā materiālās atbildības akta parakstīšanas brīdi un izbeidzas, kad tiek parakstīts Preču 

pieņemšanas-nodošanas akts. 

4. Ja Bobcat ir gājis bojā pilnīgi, tad Pārdevējam jāatlīdzina Pircējam šajā materiālās 

atbildības akta 1.punktā noteiktā tirgus vērtība. 

5. Ja Bobcat ir sabojāts daļēji, tad Pārdevējam jāatlīdzina Pircējam zaudējumi proporcionāli 

Bobcat nodarītajiem bojājumiem. Par bojājumu apjomiem Puses vienojas, ja tas nav 

iespējams, tad Puses vienojoties pieaicina sertificētu, neatkarīgu ekspertu, kura 

pakalpojuma izmaksas sedz uz pusēm.  

6. Pārdevējam Bobcat ar uzstādītu Bobcat 863H dzinēju, jānogādā Pircēja objektā Mālu ielā 

1, Valmierā līdz 3013.gada ________________. 

7. Uz šā akta parakstīšanas dienu, Bobcat ir fiksēti šādi defekti un bojājumi: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

8.Visi šie defekti un bojājumi ir fiksēti foto uzņēmumos, kas ir šā materiālās atbildības akta 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

 

PUŠU PARAKSTI 

 

 


