APSTIPRINĀTS
Kalupes pagasta pārvaldes
Iepirkuma komisijas sēdē
2015. gada 3.augusta
protokols Nr. 10

Iepirkums Publisko Iepirkumu likuma 82.panta kārtībā

„ MALKAS

IEGĀDE 2015./2016. GADA APKURES
SEZONAI"
NOLIKUMS
Identifikācijas numurs
Kalupes pagasta pārvalde 2015/5

Kalupe
2015. gads

l. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
“Kalupes pagasta pārvalde 2015/5”
1.2. Pasūtītājs
Kalupes pagasta pārvalde
Pasūtītājs: Kalupes pagasta pārvalde
Adrese: Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads., LV-5450
Reģ.Nr. 90000030396
Bankas nosaukums: Valsts kase
Konta Nr. LV06TREL9812131002000 Kods TRELLV21
Tālruņa Nr. 654 07490
Faksa Nr. 654 47831
E-pasta adrese: parvalde@kalupe.lv
Kontaktpersona: komunālā dienesta vadītājs Jānis Bikuļčs
Tālruņa Nr. 65450921, mob. 26375124
Darba laiks 800- 1200 un 1300-1700
1.3. Iepirkuma priekšmets un metode
1.3.1. Malkas iegāde 2015./2016. gadu apkures sezonai
Paredzamais līguma izpildes laiks – no 2015. gada 24. augusta līdz 2016. gada 1. aprīlim
CPV - kods 03413000-8
Pamata iepirkuma priekšmets malka – 400 m3
1.3.2. Iepirkuma metode - iepirkums EUR 4 000- 41 999 (piegāde)
1.4. Līguma izpildes vieta
Daugavpils novads, Kalupes pagasta pārvalde
1.6. Līguma izpildes laiks
2015.gada 24. augusts – 2016. gada 1.aprīlis
1.7. Nolikuma saņemšana
1.7.1. Iepirkuma nolikumu var saņemt līdz 18.08.2015. laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no
13.00. līdz 17.00, piedāvājumu atvēršanas dienā līdz plkst. 9.00. Kalupes pagasta pārvaldē, Ezeru
ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, ka arī iepazīties ar iepirkuma dokumentiem
pagasta pārvaldes mājās lapā internetā www.kalupe.lv sadaļā Pagasta pārvalde/Iepirkumi sākot ar
dienu, kad iepirkuma izziņošana notikusi IUB mājas lapā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
1.7.2. Ieinteresētās personas ir tiesīgas iesniegt komisijai rakstisku jautājumu par iepirkuma norisi,
un komisija, triju darbdienu laikā pēc jautājuma saņemšanas, sniedz rakstisku atbildi.
1.7.3. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami līdz 2015. gada 18.augustam.
1.7.4. Pretendenti var saņemt skaidrojumu par iepirkuma norisi un saturu. Kontaktpersona:
Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bikuļčs, tālr. 65450921,
26375124
1.8.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 18.augustam pulkst.10.00
Kalupes pagasta pārvaldē Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, iesniedzot personīgi vai
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz
augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts
un atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.9. Piedāvājuma noformēšana
1.9.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
• Pasūtītāja pilns nosaukums un juridiskā adrese;
• Pretendenta nosaukums un adrese;
• Atzīme „ Piedāvājums konkursam "Malkas iegāde 2015./2016.gada apkures
sezonai",
KPP
2015/5.
Neatvērt
līdz
18.08.2015.
plkst.
10.00
1.9.2.Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt
cauršūtiem
tā,
lai
tos
nebūtu
iespējams
atdalīt,
dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
1.9.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.9.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.9.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.
1.9.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
1.9.7. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.1. punktā noteikto
gadījumu ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentam.
1.9.8. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākās dalības
konkursā.
1.9.9. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta
noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010.gada
6.maija likuma "Dokumentu juridiskā spēka likums" prasībām.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1.Iepirkuma priekšmets saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)
CPV kods – 03413000-8
2.1.2. Iepirkuma priekšmets
Malka 400 m3
Atprečošanas veids – preces piegāde Kalupes pagasta centrālajā katlu mājā ar piegādātāja
transportu.

3.Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu, nevar iesniegt piedāvājuma
variantus. Pretendents nevar būt apakšuzņēmējs citam pretendentam.
3.1.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu saskaņā ar 1.9. punkta nosacījumiem.
3.1.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītājām pretendentu atlases
prasībām netiek izskatīti un turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās.
3.1.4. Piedāvājums iesniedzams Latvijas naudas vērtībā, norādot piedāvātās preces
apjomus, vienības cenu par m3 bez PVN un ar PVN.
3.2. Prasības pretendentiem
Pretendentam jāiesniedz

rakstisks apliecinājums, ka uz to neattiecas Likuma 39. panta pirmajā daļā minētie
nosacījumi;

jābūt reģistrētam Uzņēmuma reģistrā.

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā:
Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda
pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
4.2. Tehniskais piedāvājums
Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas
(1.pielikums) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam
pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai (2.pielikums).
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, kā arī vienas vienības cenu, par kādu tiks
piegādāta tehniskajām specifikācijām kurināmā visa līguma darbības periodā. Finanšu
piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai
(3 .pielikums).
4.3.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR). Atsevišķi norāda Līguma summu,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. Piedāvājuma cena
Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorada piedāvājuma cena ar PVN.

6. Piedāvājuma atvēršanas kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājuma atvēršanas kārtība
6.1.1. Visi klātesošie konkursa vērtēšanas komisijas locekļi rakstiski apliecina, ka nav
ieinteresēti sakarā ar pretendenta piedāvājumu.
6.1.2.Atverot aploksnes, tiek pārbaudīta piedāvājuma satura atbilstība iepirkuma nolikuma
1.10.punkta prasībām un nosaukta pretendenta piedāvātā cena.
6.1.3.Pēc sēdes, kurā tiek atvērtas aploksnes, komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu slēgtā
sēdē.
6.2. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
6.2.1.Iepirkuma komisijas pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām.
Par atbilstošiem tiks izskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās
norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
6.2.2. Iepirkuma komisijas izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā
minētajām prasībām un Pielikuma Nr. l Tehniskajām specifikācijām.
6.2.3.Ja pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir
tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo iepirkuma dalībnieku.
6.2.4.Pasūtītājs patur tiesības noraidīt visu pretendentu piedāvājumus.

7. Iepirkuma līgums
7.1.Pasūtītājs par malkas iegādi atbilstoši Nolikuma 2.punktam slēgs iepirkuma līgumu ar
izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu par malkas
iepirkumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (pielikums
Nr.4).
7.2.Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta
nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā 6 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti
vērā.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1.Iepirkuma komisijas tiesības
8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības
pārbaudei,
kā
arī
piedāvājumu
vērtēšanai
un
salīdzināšanai.
8.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.10. punkta minētajām
prasībām.
8.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu
finanšu piedāvājumos.
8.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās
slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
8.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
8.2.4.Pēc publiskas aplokšņu atvēršanas visa informācija, kas saistīta ar piedāvājuma
atbilstību, pārbaudi, vērtēšanu, rekomendācijām līguma slēgšanai netiek izpausta konkursa
dalībniekiem un citām personām.
8.2.5. Katra konkursa pretendenta mēģinājums tieši vai netieši iespaidot pašvaldības
pilnvarotās personas vai komisijas locekļus līdz oficiālajai rezultātu paziņošanai izraisīs
piedāvājuma noraidīšanu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Pretendenta tiesības
9.1.1.Iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir
saņemts.
9.1.2.Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
9.1.3. Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību (līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai).
9.2. Pretendenta pienākumi
9.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.2.2.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.2.3.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Kalupes pagasta padomes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

J. Bikuļčs

Pielikums Nr. 1
Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai
KPP 2015/5

Pieteikums iepirkumam

2015. gada_________________
Adresāts: Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai,
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450.
Pretendents:____________________________________________________
Iepazinušies ar iepirkuma „Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai”
nosacījumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt ______m3 malkas piegādi,
saskaņā Nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem.
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. ____________(pretendenta nosaukums) piekrīt iepirkuma noteikumiem un garantē to
izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
3. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro.
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un iepirkumu priekšmetu ir patiesas.
5. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

Pretendenta nosaukums: _________________________
Juridiskā / Biroja adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona: ________________________________________.
(vārds, uzvārds, amats)
Telefons:
Fakss:
E-pasta adrese:
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums: Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā
atšifrējums, zīmogs

Pielikums Nr.2
Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai
KPP 2015/5
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma
nosaukums

Malkas iegāde
2015./2016.ga
da apkures
sezonai

Koeficients
kraujmēra (steru)
pārrēķināšanai
ciešmetros (m³)

Nosaukums

Minimālās prasības

Neskaldīta
malka

1. Neskaldīta jaukta lapu
0,65
un skuju koku malka;
sortimentam ar 400
2. Sortimenta garums 3 m; garumu 3,0 m
3. Malkas diametrs 10 - 40
cm
4. No kopējā kravas
apjoma trupējušā koksnes
daļa nedrīkst pārsniegt 5 %
5. Malkai jābūt sagatavotai
2015.gadā

Apjom Piegādes
s m³
vieta un
piegādes
laiks

Ezeru iela
13, Kalupe,
Kalupes
pagasts,
Daugavpils
novads,
LV-5450
Piegādi
jāveic darba
dienās
no plkst.
8.00 līdz
plkst. 17.00

Pielikums Nr.3
Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai

KPP 2015/5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2015. gada _______________
Adresāts: Kalupes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijai,
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450
Pretendents:__________________________________________
Iepazinušies ar iepirkuma “Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai” noteikumiem,
mēs piedāvājam malkas piegādi saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas Nr. KPP 2015/5,
instrukcijas un Tehniskās specifikācijas prasībām

Nr.p.k. Nosaukums
(Neskaldītās koka
malkas
raksturojums)

Sortimenta Vienas
garums
vienības
(m)
cena
EUR / m³
(bez PVN)

Vienību
skaits
(m³)

Kopējā cena
EUR (bez
PVN)

1.
Piedāvājuma summa EUR bez PVN
PVN 21 % EUR
Piedāvājuma summa kopā EUR

________________________________________________________________
(Piedāvājuma summa kopā EUR vārdiem)

Pretendenta paraksts, tā atšifrējums:
Z.V.

Pielikums Nr. 4
Malkas iegāde 2015./2016. gada apkures sezonai

KPP 2015/5
PROJEKTS
PIEGĀDES LĪGUMS Nr.
Kalupē

2015.gada

............................, vienotais reģistrācijas Nr.
............................, juridiskā adrese
....................................., kuras interese pārstāv ...................................................,
turpmāk šī Līguma tekstā „Pārdevējs”, no vienas puses, un
Kalupes pagasta padome, vienotais reģistrācijas Nr. 90000030396, juridiskā adrese Ezeru
iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kuras intereses pastāv Kalupes pagasta
vadītāja Ināra Ūbele, turpmāk šī līguma tekstā „Pircējs”, no otrās puses,
abas kopā šī Līguma tekstā sauktas arī Puses, vadoties no Latvijas Republikas likumdošanas
un iepirkuma komisijas 2015. gada
lēmumu, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā sauktu
Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
„Pārdevējs” apņemas piegādāt „Pircējam” malku (turpmāk šī līguma tekstā
saukts Prece) ar savu transportu, bet „Pircējs” apņemas samaksāt saskaņā ar Preču
transporta pavadzīmēm.
1.2.Preci „Pircējs” saņem no „Pārdevēja” saskaņā ar preču transporta pavadzīmēm.
1.3.Preces cena tiek noteikta saskaņā ar „Pārdevēja” iekšējiem uzņēmuma augstākās
vadības rīkojumiem un „Pārdevējs” garantē cenas nemainīgumu līdz 01.04.2016.
Produktu cenas uz līguma noslēgšanas brīdi saskaņā ar konkursa piedāvājumu ir malkai
......EUR/m3 bez PVN. Noslēgtā līguma summa sastāda EUR …. (….) bez PVN, PVN
21% sastāda EUR … (…), cena ar PVN ir EUR …. (…).
2. PRODUKTA KVALITĀTE
2.1.Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, jāatbilst Tehniskās
specifikācijas prasībām.
2.2.Preces kvalitātei jāatbilst ražotāja tehniskajiem noteikumiem (TN) un standartiem.
2.3.Ja Preces kvalitāte neatbilst TN Pircējam ir tiesības prasīt Preces cenas
samazināšanu vai nepieņemt Preci pēc pušu vienošanās.
2. PUŠU ATBILDĪBA
2.1. Par Pārdevēja rēķina apmaksas aizkavējumu Pircējs maksā Pārdevējam kavējuma
naudu 0.01% apmērā rēķina summas par katru nokavēto darba dienu.
2.2. Puses neatbild par saistību nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi nepārvaramas varas dēļ,
tas ir tādu apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un kuru novēršana nebija no tām
atkarīga. Lai atbrīvotos no atbildības par šādiem apstākļiem, ir pēc iespējas ātrāk
jāinformē otru Pusi.
2.3. Iepirkuma apjoms sastāda 400 m3 malkas. Iepirkuma apjoms gada laikā var tikt
mainīts, pamatojoties uz iepirkuma nepieciešamību, Pārdevēju par to brīdinot rakstiski.
3. NORĒĶINU KĀTRĪBA
3.1. Nepieciešamo Preces daudzumu un saņemšanas datumu Pircējs pasūta izmantojot
Pārdevēja telefonus vai faksu. Katras Preces partijas nodošanu un pieņemšanu Puses
noformē ar Preču pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta abu Pušu pilnvarotie pārstāvji. Par

Preces piegādes datumu tiek uzskatīts Pircēja zīmoga uzlikšanas datums uz preču
pavadzīmes-rēķina. Visas iepirktās Preces partijas veido Līguma kopējo summu.
3.2. Pārdevēja izrakstīto rēķinu Pircējs apmaksā 60 dienu laikā no rēķina saņemšanas
Pārdevēja norādītāja bankas kontā. Visi norēķini starp Pusēm notiek latos.
3.3. Prece tiek piegādāta līdz Pircēja katlu mājai.
4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
Gadījumā , ja starp šī Līguma pusēm saistībā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi, šī
Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību rodas kāds strīds vai prasība, tie tiks
izšķirti pusēm savstarpēji vienojoties, ja nevar vienoties tad, Latvijas Republikas valsts
tiesu iestādēs saskaņā ar CPL normām.
5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
5.1.Šīs Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts līdz 2016. gada
1.aprīlim.
5.2. Šis Līgums ir sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram
katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma
eksemplārs glabājas pie Pārdevēja, otrs – pie Pircēja.
5.3. Puses izprot Līguma noteikumus, Pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem
un Puses to apstiprina ar saviem parakstiem.
5.4. Jebkura Puse ir tiesīga izbeigt šo Līgumu, brīdinot par to otro Pusi vienu mēnesi
iepriekš.
5.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā,
kad tos parakstījušas abas puses.
6. PUŠU REKVIZĪTI
PĀRDĒVĒJS
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