
SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” 

UZAICINĀJUMS  

piedalīties tirgus izpētē par pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu 

piegādi un apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām 

1. Pasūtītājs:  

SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” 

Adrese Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Reģistrācijas Nr.45103001156 

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar Pasažieru pārvadājumu daļas vadītāju Initu Tēraudu, 

mob.tālr. 26596220.  Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu inita.terauda@dobele.lv, interesenti 

var saņemt elektroniski parakstītu Uzaicinājumu tirgus izpētei. 

Identifikācijas numurs DAP 2022/1/TI 

2. Tirgus izpētes priekšmets, līguma izpildes laiks: 

2.1. Tirgus izpētes priekšmets ir pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu 

piegāde un apkalpošana SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām, saskaņā 

ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums), šī Uzaicinājuma prasībām un Līgumu 

noteikumiem (4. pielikums).   

2.2. Tirgus izpētes priekšmeta ietvaros Pretendentam nepieciešams: 

2.2.1. Piegādāt pārdošanai vai nomai 28 (divdesmit astoņi)* kases sistēmas (normatīvo 

aktu prasībām atbilstoši kases aparāti komplektā ar strāvas avotu elementiem, kas 

aprīkoti ar Pasūtītāja vajadzībām atbilstošu programmatūru un sadarbspējību), 

turpmāk saukta arī par Preci, Pasūtītāja autobusiem; 

*Pasūtītājam ir tiesības samazināt kases sistēmu skaitu, ja nav pietiekami finanšu līdzekļi 

vai mainījusies vajadzība (apjomā līdz 15%), vai palielināt apjomu līdz 48 kases 

sistēmām, ja palielinās pasūtītāja darba apjoms. Skaitu precizē slēdzot līgumu.  

2.2.2. nodrošināt Pasūtītājam lietošanas tiesības, izmantot kases sistēmu pārvaldības 

programmatūru (turpmāk - Vadības sistēma) ar Tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām atbilstošu funkcionalitāti, visā kases sistēmu ekspluatācijas 

laikā no Apkalpošanas Līguma noslēgšanas dienas; 

2.2.3. nodrošināt kases sistēmu sagatavošanu ekspluatācijai; 

2.2.4. nodrošināt kases sistēmu apkalpošanu, kas sastāv no kases sistēmu tehniskās 

apkalpošanas, Vadības sistēmas uzturēšanas un ar šo Vadības sistēmu saistīto datu 

bāžu izmitināšanas. 

2.3. Līguma izpildes vieta Uzvaras iela 12a, Dobeles, Dobeles novads, Latvija. 

2.4. Līguma izpildes termiņi: 

2.4.1. Pasūtītāja darbam gatavu kases sistēmu piegādes laiks saskaņā ar Pretendenta 

iespējām. Piegādes laiks tiek precizēts un saskaņots pēc rezultātu pasludināšanas 

un noteikts slēdzot Līgumu. 

2.4.2. Kases sistēmu apkalpošanas laiks saskaņā ar vienošanos, kas panākta pirms 

Apkalpošanas Līguma noslēgšanas. 

2.5. Samaksas kārtība: 

2.5.1.  Līguma ietvaros iespējams paredzēt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 30% 

no kopējās piegādājamo kases aparātu vērtības. 

2.5.2. Par kvalitatīvas Preces piegādi Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas. Apmaksa notiek ar pārskaitījumu uz norādīto bankas norēķina kontu, 

ievērojot Līgumu nosacījumus.  
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3. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība un termiņi:  

3.1. Piedāvājumu Pretendents nosūta uz SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” e-pastu 

autobusuparks@dobele.lv    

3.2.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 15. februāris plkst. 15:00 

4. Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti:  

4.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.2. Pretendentam ir atbilstoši kvalificēts iesaistītais personāls. 

4.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs)  gadu laikā (2019., 2020., 2021. gadā, kā arī 2022. gadā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze** kases aparātu vai kases sistēmu 

apkalpošanas jomā un ir vismaz 2 (divi) apkalpošanas līgumi, kurā Pretendents 

nodrošinājis apkalpošanu 12 mēneši katrs līgums un katrā līgumā vismaz 20 

(divdesmit) kases aparātu vai kases sistēmu (3. pielikums). 

**Pasūtītājs pārliecināsies par pieredzi, sazinoties ar kontaktpersonu (3.pielikums) 

4.4. Aizpildīts un parakstīts Pieteikums dalībai tirgus izpētē/finanšu piedāvājums 

(1. pielikums): 

4.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, norādot piedāvāto kopējo cenu par kādu tiks 

piegādātas 28 kases sistēmas un nodrošināts apkalpošanas pakalpojums atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (2. pielikums); 

4.4.2. Piedāvājuma cena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā 

ir jāaprēķina, jānorāda ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata; 

4.4.3. Preces cenā jāiekļauj visas izmaksas saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma 

nosacījumiem un tā pielikumiem, kas nepieciešams pilnīgai tirgus izpētes 

priekšmeta izpildei, tai skaitā, Preču piegādes izmaksas uz Līguma izpildes vietu 

(Uzvaras iela 12a, Dobele), strāvas pārveidotāji, vadi un citi nepieciešamie 

materiāli, ja tādi nepieciešami. Piegādātājam jānodrošina šo materiālu piegāde 

kopā ar kases sistēmu piegādi. Cenā jāiekļauj kases sistēmu sagatavošanas darbi 

ekspluatācijai un apmācības darbam ar kases sistēmu un Vadības sistēmu. Kases 

sistēmu fiziskā uzstādīšanas autobusos Piegādātājam nav jāveic. 

4.4.4. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga 

un nav pakļauta izmaiņām. 

4.4.5. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks 

ņemtas vērā, noslēdzot Līgumus. 

4.5. Aizpildīts Tehniskais piedāvājums atbilstoši tirgus izpētes prasībām (2. pielikums): 

4.5.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, aizpildot Tehniskā piedāvājuma 

veidnes (2. pielikums) kolonnu “Pretendenta piedāvājums”, norādot piedāvātās 

preces nosaukumu, ražotāju un sniedzot precīzu piedāvātās preces tehnisko 

aprakstu. 

4.5.2. Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta 

nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, 

zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību 

ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas noteiktajām 

prasībām un parametriem. 

4.5.3. Tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda, kurām Tehniskās specifikācijas 

pozīcijām tiek piedāvāts ekvivalents.   

4.5.4. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentu preci vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām un 

parametriem, tad Pretendentam jānorāda attiecīga informācija par piedāvātā 

standarta vai preces atbilstību (ražotājs, tehniskais apraksts u.c.), kā arī jāpievieno 
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dokuments, kas sniedz pietiekamu informāciju, no kuras izsecināms, ka 

Pretendenta piedāvātais ekvivalentais standarts vai prece atbilst Nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 

4.5.5. Ja informācija par piedāvāto ekvivalento preci vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā 

saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

5. Papildus informācija. Pretendents var iesniegt jebkuru papildu informāciju, kuru uzskata 

par nepieciešamu. 

6. Pretendentu un to piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana: 

6.1. Pasūtītājs atbilstoši Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktajām prasībām nodrošina 

Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vadās pēc tiem, pieņemot 

lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu 

piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kvalifikāciju un spējām 

nodrošināt līgumsaistību izpildi; 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, 

ja tas nepieciešamas Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un 

izvēlei; 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā un Finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija;  

6.4. Pasūtītājs pārbauda, vai Finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta 

aritmētiskā kļūda, tā tiek labota un Pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

7. Piedāvājuma izvērtēšanas un izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – viszemākā cena. Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis 

Uzaicinājumā pieprasītos piedāvājuma dokumentus un tie atbilst Uzaicinājumā noteiktajām 

prasībā, un piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs izvērtēs savas vajadzības un finanšu 

līdzekļu pieejamību, pieņems lēmumu un par pieņemto lēmumu informēs Pretendentu. 

8. Līguma slēgšana: 

8.1. Līgumu sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantoti Līgumu projekti 4. pielikumā. 

8.2. Līgumi jānoslēdz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas. 

 

  



1. pielikums  

Identifikācijas numurs DAP 2022/1/TI 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Tirgus izpēte par pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu piegādi un 

apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām 

1. Pretendenta nosaukums  

2. Reģistrācijas numurs  

3. PVN maksātāja reģistrācijas numurs  

4. Juridiskā adrese, pasta indekss  

5. Adrese korespondences saņemšanai, pasta indekss  

6. Kontaktpersonas vārds, uzvārds  

7. Kontaktpersonas tālruņa numurs  

8. Elektroniskā pasta adrese  

Saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu piesaku Pretendenta <Pretendents>  dalību 

Tirgus izpētē un apliecinu, ka:  

1. Pretendentam ir skaidri saprotami Uzaicinājuma, tā pielikumu un Līguma projekta 

noteikumi un tie tiks ievēroti Līgumu izpildē; 

2. Esam pilnībā iepazinušies ar visiem dokumentiem, tai skaitā ar Līgumu projektiem, 

Tehnisko specifikāciju, tās pielikumiem, Tirgus izpētes priekšmeta apjomu, Pasūtītāja 

sniegto papildu informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, 

tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Tirgus izpētē, iebildumu un pretenziju 

nav; 

3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un Preču piegādi; 

4. Piedāvājam veikt pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu piegādi un 

apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (2. pielikums), šī Uzaicinājuma prasībām, Līgumu noteikumiem (4. pielikums) 

un iesniegto piedāvājumu; 

5. Visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks 

šķēršļus tās pārbaudei; 

6. Gadījumā, ja piedāvājums tiks atzīts par noformētu atbilstoši visām Uzaicinājumā 

noteiktajām prasībām un Pretendentam tiks piešķirtas Līgumu slēgšanas tiesības, esam 

gatavi slēgt līgumus atbilstoši Uzaicinājumam pievienotajiem Līgumu projektiem;  

7. Pretendentam ir atbilstošs kvalificēts iesaistītais personāls un tehniskie resursi, lai 

nodrošinātu šajā Uzaicinājumā noteiktu Preču piegādi un pakalpojuma izpildi pieprasītajā 

apjomā, kvalitātē un termiņā; 

8. Pretendents ir atbildīgs par iesaistīto personālu, par to kvalifikāciju un profesionalitāti; 

9. Ar šī Finanšu piedāvājuma iesniegšanu piedāvājam veikt pasažieru transportlīdzekļos 

izmantojamo kases sistēmu piegādi un apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU 

PARKS”  vajadzībām atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam un Līgumu projektiem par 

šādām izmaksām:  



Nr. 

p. 

k. 

 

Nosaukums 

 

 

Mērvienība 

 

 

Daudzums 

saskaņā ar 

2.2.1.punktā 

noteikto 

1 

(vienas) 

vienības 

cena, 

EUR 

(bez 

PVN) 

Līgumcena 

kopā, EUR 

(bez PVN) 

1. KASES SISTĒMU IEGĀDE 

1.1. Kases sistēmas 

_________________(ražotāja 

nosaukumu un piedāvātās kases 

sistēmas modelis) piegāde un 

sagatavošana ekspluatācijai 

(t.sk. strāvas pārveidotājs, vadi un 

citi nepieciešamie materiāli, ja tādi 

nepieciešami, lai nodrošinātu 

pilnīgu Līguma izpildi). 

gabali 28  0,00 0,00 

Līgumcena kopā EUR, bez PVN 0,00 

PVN 21% 0,00 

Līgumsumma kopā EUR, ar PVN 0,00 

2. KASES SISTĒMU NOMA 

2.1. Kases sistēmas 

_________________(ražotāja 

nosaukumu un piedāvātās kases 

sistēmas modelis) piegāde un 

sagatavošana ekspluatācijai 

(t.sk. strāvas pārveidotājs, vadi un 

citi nepieciešamie materiāli, ja tādi 

nepieciešami, lai nodrošinātu 

pilnīgu Līguma izpildi). 

gabali 28  0,00 0,00 

Līgumcena kopā EUR, bez PVN 0,00 

PVN 21% 0,00 

Līgumsumma kopā EUR, ar PVN 0,00 

Nr. 

p. 

k. 

 

Nosaukums 

 

 

Mērvienība 

 

 

Daudzums 

 

1 (viena) 

mēn. 

cena, 

EUR 

(bez 

PVN) 

Līgumcena 

kopā EUR 

(bez PVN) 

3. KASES SISTĒMAS APKALPOŠANA 

3.1.  Kases sistēmu apkalpošanas maksa 

1 mēnesim 
mēnesis 1 0,00 X 

3.2. Kases sistēmu apkalpošanas maksa 

12 mēnešos 
mēnesis 12 X 0,00 

Līgumcena kopā EUR, bez PVN 0,00 

PVN 21% 0,00 

Līgumsumma kopā EUR, ar PVN 0,00 

Nosaukums Mērvienība Daudzums 
Cena EUR 

(bez PVN) 

4. KASES APARĀTA CENA 

4.1. 
Kases aparāta cena (bez 

programmatūras) 
gabali 1 0.00 

  



Līgums izpildes termiņš (Piegādātāja piedāvātais termiņš) – līdz 2022. gada ___.__________. 

10. Apliecinām, ka līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un 

apkalpošanu līdz kvalitatīvai Līgumu izpildei. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas saskaņā ar 

Tirgus izpētes uzaicinājuma nosacījumiem un tā pielikumiem, lai nodrošinātu Līgumu izpildi 

pilnā apmērā, tai skaitā Preču piegādes izmaksas uz Līguma izpildes vietu (Uzvaras iela 12a, 

Dobele), kā arī kases sistēmu fiziskās uzstādīšanas autobusos nepieciešamie materiāli, ja tādi 

nepieciešami, strāvas pārveidotāji, vadi un citi nepieciešamie materiāli. Nodrošināsim šo 

materiālu piegādi kopā ar kases sistēmu piegādi. Cenā ir iekļautas kases sistēmu sagatavošanas 

darbi ekspluatācijai, apmācības darbam ar kases sistēmu un Vadības sistēmu. Kases sistēmu 

fizisko uzstādīšanu autobusos neveiksim. 

11. Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Tirgus izpētē un pildīt Uzaicinājumā 

un Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

12. Pretendents apliecina, ka ir informēts, ka papildu izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas 

finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot Līgumus. 

 

Paraksts   

Vārds, uzvārds  

Pretendenta nosaukums  

Pretendenta pārstāvja amata nosaukums  

 

 

  



2. pielikums 

Identifikācijas numurs DAP 2022/1/TI 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tirgus izpēte par pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu piegādi un 

apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām  

I Vispārējie noteikumi  
Jānodrošina atbilstība visām Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (visas 

prasības tehniskajiem parametriem norādītas kā minimālās obligātās prasības). 

1. Tirgus izpētes priekšmeta ietvaros nepieciešams: 

1.1. piegādāt 28 (divdesmit astoņas) kases sistēmas Pasūtītāja autobusiem saskaņā ar 

2.2.1.punktā noteikto;  

1.2. nodrošināt Pasūtītājam lietošanas tiesības, izmantot kases sistēmu pārvaldības 

programmatūru (turpmāk – Vadības sistēmu), ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām atbilstošu funkcionalitāti, visā kases sistēmu ekspluatācijas laikā;  

1.3. nodrošināt kases sistēmu sagatavošanu ekspluatācijai;  

1.4. nodrošināt kases sistēmu apkalpošanu, kas sastāv no kases sistēmu tehniskās 

apkalpošanas, Vadības sistēmas uzturēšanas un ar šo Vadības sistēmu saistīto datu bāžu 

izmitināšanas.  

2. Līguma izpildes vieta (Preces piegādes adrese) SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” 

autotransporta bāzē Uzvaras ielā 12a, Dobele, Dobeles novads, Latvijā. 

3. Darbam gatavu kases sistēmu piegādes laiks saskaņā ar Pretendenta iespējām. Piegādes laiks 

tiek precizēts un saskaņots pēc rezultātu pasludināšanas un noteikts slēdzot Līgumu. 

4. Pretendents “Tehniskā piedāvājuma” kolonā “Pretendenta piedāvājums” norāda piedāvātās 

preces, materiāla nosaukumu un sniedz detalizētu tehnisko aprakstu. Jāietver visas Pasūtītāja 

norādītās prasības, tajā skaitā Preces tehniskie parametri.  

Nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja 

tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, piedāvājums tiks uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu 

piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas. 

5. Tehniskajā piedāvājumā OBLIGĀTI jāiekļauj visi tehniskās specifikācijas nosacījumi un 

jāapraksta visi noteiktie preču tehniskie parametri un citi rādītāji, lai būtu pārliecība par atbilstošu 

preču piegādi.  

6. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visas tehniskā piedāvājuma veidnē noteiktās pozīcijas un 

tajās norādītie apraksti. Pretendenta aprakstā jāapraksta, ka tas tiks nodrošināts, un, ja 

nepieciešams, kā tas tiks nodrošināts (no apraksta Pasūtītājam jābūt pārliecinātam, ka visi 

nosacījumi tiks izdarīti un tiks nodrošināta kvalitatīva Līgumu izpilde). 

1. KASES SISTĒMU PIEGĀDE Pretendenta piedāvājums 

1.1.  Nepieciešama 28 (divdesmit astoņi) kases sistēmu piegāde 

saskaņā ar 2.2.1.punktu.  

● Norādīt ražotāja nosaukumu 

un modeli;  

● Iesniegt piedāvātās kases 

sistēmas tehnisko 

dokumentāciju, kas apliecina 

tās atbilstību Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām 

prasībām  

1.2.  Kases sistēmai ir jāatbilst:  

1. Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumiem Nr.95 

“Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”;  

2. Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumiem Nr.96 

“Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču 

un iekārtu lietošanas kārtība”.  

Norādīt atbilstību prasībai 

(Atbilst vai Neatbilst)  



1.3.  Kases sistēmai jābūt reģistrētai (iekļautai) Valsts ieņēmumu 

dienesta (VID) vienotās datubāzes (reģistra) sadaļā “VID 

vienotajā datu bāzē reģistrētās nodokļu un citu maksājumu 

reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas” apakšsadaļā 

“Pasažieru transportlīdzekļos izmantojamā kases sistēma”.  

Norādīt interneta saiti (linku)  

1.4.  Piegādātājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmuma dienesta 

(VID) vienotajā datubāzē (reģistrā) sadaļā Valsts ieņēmuma 

dienesta (VID) vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētie 

apkalpojošie dienesti, kā piegādājamās pasažieru 

transportlīdzekļos izmantojamās kases sistēmas 

apkalpojošajam dienestam.  

Norādīt interneta saiti (linku)  

1.5.  Kases sistēmas tehniskie parametri:  

● Korpusa materiāls izturīga plastmasa;   

● Vieta SIM kartei;  

● 4G mobilā interneta un WiFi atbalsts;  

● Latviešu valodas atbalsts;  

● Ir jābūt iespējai veikt automātisku attālo datu iegūšanu un 

apkopošanu;  

● Jānodrošina uzlādes iespējas no 220V AC un autobusos 12v 

un 24v;  

● Baterijas kapacitāte ne mazāk kā 2600mAH.  

Norādīt piedāvātās sistēmas 

tehniskos parametrus.  

 

- Nedrīkst lietot tikai 

apgalvojumu 

“atbilst” vai 

“neatbilst’, jābūt 

pilnam aprakstam 

 

1.6.  Ierīces izmērs un svars:  

● Korpusa izmērs ne vairāk kā 250*80*90mm, lai var 

izmantot esošo kases aparāta stiprinājuma pamatnes vai cits 

izmērs, kuram pamatni piegādā un uzstāda pretendents, 

izmaksas ietverot piedāvājumā;  

● Svars ne vairāk kā 1500g.  

Norādīt piedāvātās sistēmas 

izmēru un svaru.  

1.7.  Jābūt iespējai pieslēgt kases sistēmai bankas karšu 

apkalpošanas terminālu, lai varētu nodrošināt bezskaidras 

naudas norēķinus.  

Norādīt atbilstību prasībai 

(Atbilst vai Neatbilst) 

1.8. Jābūt iespējai kases sistēmā nodrošināt Abonementu servisu – 

izmantot esošās abonementu kartes un Dobeles novada 

skolēnu e-talonus.   

Norādīt atbilstību prasībai 

(Atbilst vai Neatbilst 

1.9.  Temperatūra:  

● Darba temperatūra robežās no -5° C līdz +30° C;  

● Uzglabāšanas temperatūra robežās no -20° C līdz +50° C.  

Norādīt piedāvātās sistēmas 

tehniskos parametrus.  

1.10.  Funkcionalitātes prasības:  

● Nodrošina vadītāja un autobusa maiņas reģistrēšanu 

● Reisa aktivizācija manuāli  

● Pārdošana / Atgriešana;  

● Dažādi maksājumu veidi:  

-Skaidra nauda;  

-Karte (bankas, pārvadātāja abonementa vai valsts izsniegta);  

● Jābūt iespējai integrēt ar AVIS (Atvieglojumu vienoto 

informācijas sistēmu) un jāatbalsta Valsts noteiktos un 

ieviestos maksājumu un identifikācijas līdzekļus;  

● Elektroniskā kontrollente.  

Pilns apraksts, kas nodrošina 

atbilstību prasībām un 

papildus skaidrojums kā tiks 

nodrošināta prasība. 

 

- Nedrīkst lietot tikai 

apgalvojumu 

“atbilst” vai 

“neatbilst’, jābūt 

pilnam aprakstam 

 

2. KASES SISTĒMU VADĪBAS SISTĒMA  

2.1.  Minimālās funkcionalitātes prasības:  

● Jānodrošina visu piegādāto kases sistēmu pieslēgšanu pie 

Vadības sistēmas;  

● Jābūt iespējai pieslēgties Vadības sistēmai ar apkalpojošā 

dienesta izsniegtām konta detaļām (login un parole);  

Pilns apraksts, kas nodrošina 

atbilstību prasībām un 

papildus skaidrojums kā tiks 

nodrošināta prasība. 

 

 



● Jābūt iespējai apkopot un konfigurēt Vadības sistēmā 

vismaz šādus datus: informāciju par autobusu vadītājiem 

(vārds/uzvārds), informāciju par autobusu (vismaz garāžas 

Nr., valsts reģistrācijas Nr.), informāciju par maršrutiem, 

informāciju par reisiem. Pēc informācijas ievades ir jābūt 

iespējai pārraidīt šos datus uz kases sistēmu;  

● Jābūt iespējai saņemt datus no kases sistēmas: vismaz 

informāciju par reisu, pārdoto biļešu skaitu pa biļešu 

kategorijām, informāciju par autovadītāju un transporta 

vienību, kas veica šo reisu, Z atskaites numuru un summu utt.;  

● Jābūt iespējai attālināti veikt programmnodrošinājuma 

atjaunošanu;  

● Jābūt iespējai filtrēt datus vismaz pēc kases sistēmas 

numura, autovadītāja, transporta vienības, datuma, biļešu tipa 

utt.; 

● Jābūt iespējai on-line režīmā redzēt visas Vadības sistēmai 

pieslēgtās kases sistēmas un to darbības stāvokli 

(ieslēgts/izslēgts, reisa numurs, maiņas sākuma datums);  

● Jānodrošina attālinātu Abonementu ierakstīšanu. 

- Nedrīkst lietot tikai 

apgalvojumu 

“atbilst” vai 

“neatbilst’, jābūt 

pilnam aprakstam 

 

 

 

 

2.2.  Vadības sistēmai jānodrošina šādas atskaites:  

● Atskaite par reisiem;  

● Kases žurnāls;  

● Atskaite par pasažieru skaitu no visām iesaistītajām biļešu 

tirdzniecības vietām;  

● Atskaite par pārdotajām biļetēm;  

● Atskaite par pārdotajām biļetēm no BalticLines sistēmas;  

● Atskaite par pārdotajām, ierakstītajām Abonementu biļetēm 

un to reģistrācijām;  

● Atskaite par biļešu pārdošanas vietu;  

● Atskaite par autobusa atrašanās vietu konkrētā laika periodā;  

● GPS autobusa atrašanās vieta reālajā laikā.  

Pilns apraksts, kas nodrošina 

atbilstību prasībām un 

papildus skaidrojums kā tiks 

nodrošināta prasība (ja 

nepieciešams). 

 

- Nedrīkst lietot tikai 

apgalvojumu 

“atbilst” vai 

“neatbilst’, jābūt 

pilnam aprakstam 

 

3. KASES SISTĒMU SAGATAVOŠANA EKSPLUATĀCIJAI  

/Pēc kases sistēmu iegādes/ 

3.1.  Prasības kasu sistēmu sagatavošanai darbam:  
● Kases sistēmas instalācijas darbi;  

● Kases sistēmas sagatavošanas darbi, t.sk., kases sistēmas 

tehniskā pase, kas aizpildīta ar nepieciešamo informāciju, 

noplombēta kases sistēma, kā arī citas nepieciešamās darbības, 

sagatavojot kases sistēmu ekspluatācijai;  

● Apmācība – Piegādātājs izsniedzot tehniskās pases, bez 

papildus samaksas apmāca 2 (divus) Pasūtītāja darbiniekus.  

● Jānodrošina visu piegādāto kases sistēmu pieslēgšana pie 

Vadības sistēmas un jānodrošina Pasūtītājs ar pieeju Vadības 

sistēmai, kā arī jānodrošina apmācība darbam ar Vadības 

sistēmu;  

● Jānodrošina Vadības sistēmas datu apmaiņa ar Pasūtītāja 

autoparka pārvaldības programmu un ATD sistēmu STIFFS  

Pilns apraksts, kas nodrošina 

atbilstību prasībām un 

papildus skaidrojums kā tiks 

nodrošināta prasība 

(piemēram, apmācība – cik 

stundas). 

 

- Nedrīkst lietot tikai 

apgalvojumu 

“atbilst” vai 

“neatbilst’, jābūt 

pilnam aprakstam 

 

 

4. KASES SISTĒMU APKALPOŠANA 

/Pēc kases sistēmu iegādes, 12 mēneši/ 

4.1.  Prasības kasu sistēmu apkalpošanai:  
Nodrošināt ar kases sistēmu apkalpošanu saskaņā ar 

Apkalpošanas līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas sastāv no:  

- kases sistēmu tehniskās apkalpošanas (plombēšana, 

nepieciešamo kā Apkalpojošā dienesta darbību veikšana VID 

elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, servisa 

Pilns apraksts, kas nodrošina 

atbilstību prasībām un 

papildus skaidrojums kā tiks 

nodrošināta prasība 

(piemēram, kā tiks nodrošināti 

programmas darbības 

traucējumi un cik ilgā laikā). 



apkalpošana - tehniskā apkope, remonts, profilaktiskā 

apkalpošana 1 x gadā bez maksas);  

- Vadības sistēmas uzturēšanas un ar šo Vadības sistēmu 

saistīto datu bāžu izmitināšana (Vadības  

sistēmas pieejamības nodrošināšana Pasūtītājam, saskaņā ar 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām funkciju un atskaišu 

veidošanas iespējām; bezmaksas lietotāju atbalsts, 

programmas darbības traucējumu novēršana).  

 

- Nedrīkst lietot tikai 

apgalvojumu 

“atbilst” vai 

“neatbilst’, jābūt 

pilnam aprakstam 

 

 

4.2. Preces garantijas minimālais termiņš ir vismaz 12 

(divpadsmit) mēneši. 

_____mēneši 

4.3. Pretendentam jānodrošina garantijas laikā bezmaksas garantijas 

serviss.  

Nodrošinām / nenodrošinām  

garantijas servisu.  

4.4.  Preces apmaiņas termiņš (ja piegādātā nekvalitatīva Prece) 10 

darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs un Izpildītājs 

vienojušies, ka Prece ir nekvalitatīva. 

 

Apmaiņas termiņš _____darba 

dienas 

4.5. Papildus jāpievieno: 

Vadības sistēmas funkciju saraksts, atskaišu 

saraksts 

Kases sistēmu tehniskās ekspluatācijas noteikumi 

 

Vadības sistēmas funkciju 

saraksts, atskaišu saraksts uz 

___ lpp.  

Kases sistēmu tehniskās 

ekspluatācijas noteikumi uz 

____ lpp.  

 

 

 

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka esam iepazinušies, saprotam un piekrītam 

Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, un garantējam noteikto prasību izpildi: 

 

Paraksts   

Vārds, uzvārds  

Pretendenta nosaukums  

Pretendenta pārstāvja amata nosaukums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. pielikums 



Identifikācijas numurs DAP 2022/1/TI 

 

 

PIEREDZES SARAKSTS 

Tirgus izpēte par pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu piegādi un 

apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām  

 

Jāsagatavo atbilstoši uzaicinājuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām. 

 

 

Paraksts   

Vārds, uzvārds  

Pretendenta nosaukums   

Pretendenta pārstāvja amata nosaukums  

 

  

N 

r.   

p.  

k.  

Līguma 

priekšmets- 

pakalpojuma  

nosaukums   

  

Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersonas  

vārds un uzvārds,   

telefona numurs, 

e-pasts  

Pakalpojuma 

apraksts  

Līguma 

ietvaros 

apkalpoto 

kases aparātu 

vai  

kases sistēmu 

skaits  

Līguma  

darbības laiks 

no - līdz    

            

            

            



 

 

6. pielikums 

Identifikācijas numurs DAP 2022/1/TI 

 

 

LĪGUMU PROJEKTI  

1. PIEGĀDES LĪGUMS  

Tirgus izpēte par pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu piegādi un 

apkalpošanu SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām 

Dobelē,        2022. gada ____.________ 

SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs 45103001156, juridiskā 

adrese Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk – PIRCĒJS, tās 

_____________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, 

un ________________________ turpmāk – PĀRDEVĒJS, ________________________, 

kurš darbojas pamatojoties uz __________, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – 

Puses, pamatojoties uz Tirgus izpēti “Pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu 

piegāde un apkalpošana SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām” ar 

identifikācijas Nr. DAP 2022/1/TI, turpmāk – Tirgus izpēte, rezultātiem, Pārdevēja 

piedāvājumu Tirgus izpētē, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz piegādes Līgumu, turpmāk – 

Līgums, ar šādiem noteikumiem:  

  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

  

1.1. PĀRDEVĒJS piegādā un sagatavo ekspluatācijai _______ ( skaits vārdiem) Pasažieru 

transportlīdzekļos izmantojamās kases sistēmas ___________________( modelis, ražotājs) 

(turpmāk - Prece), bet PIRCĒJS pērk Preci saskaņā ar PĀRDEVĒJA iesniegto Tehnisko 

piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) un Pieteikums, Finanšu piedāvājumu (Līguma 

pielikums Nr.2).  

1.2. PĀRDEVĒJS nodrošina visu piegādāto kases sistēmu pieslēgšanu pie kases sistēmas 

pārvaldības programmatūras (turpmāk – Vadības sistēma), un nodrošina PIRCĒJAM pieeju 

un apmācību Vadības sistēmai.  

  

2. PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA   

  

2.1. PĀRDEVĒJS piegādā Preci uz SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” adresi Uzvaras 

ielā 12a, Dobelē, Dobeles novadā, Latvijā.  

2.2. PĀRDEVĒJS par Preces piegādes laiku un veidu vienojas ar PIRCĒJU.  

2.3. Pušu kontaktpersonas šī Līguma izpildes nodrošināšanai:  

2.3.1. No PĀRDEVĒJA puses: _________________ (Vārds, uzvārds, amats), 

 __________________ (tālrunis, e-pasts);  

2.3.2. No PIRCĒJA puses: _________________ (Vārds, uzvārds, amats),  

__________________ (tālrunis, e-pasts);  

2.4. PĀRDEVĒJAM jānodrošina Preces piegāde un sagatavošana ekspluatācijai, kā arī 

jānodrošina pieeja Vadības sistēmai, PIRCĒJAM līdz 2022. gada _____.__________.   



2.5. PIRCĒJS pieņem Preci piegādes vietā, pamatojoties uz Preces pavadzīmi. Abpusēji 

parakstīta Preces pavadzīme apliecina, ka PĀRDEVĒJS Preci ir nodevis PIRCĒJAM, bet 

PIRCĒJS to ir pieņēmis. Pirms preču pavadzīmes parakstīšanas PIRCĒJS veic Preces 

atbilstības pārbaudi pēc Tehniskās specifikācijas. Ja tiek konstatēti jebkāda veida trūkumi, 

PIRCĒJS izsaka pretenziju pirms Preces pieņemšanas un Puses sagatavo Defektu aktu par 

konstatētajiem trūkumiem un to novēršanu Pušu noteiktajā termiņā. Ja konstatētajos 

trūkumos vainojams PĀRDEVĒJS un Pušu noteiktajā termiņā trūkumi nav novērsti, tad 

PIRCĒJS ir tiesīgs Preci nepieņemt. Ja konstatētie trūkumi tiek novērsti Prece tiek 

pieņemta.  

2.6. Pēc šī Līguma 2.5. punkta izpildes, Preces sagatavošanas ekspluatācijai, pieejas 

nodrošināšanas Vadības sistēmai un personāla apmācības pabeigšanas Puses paraksta 

Pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

PIRCĒJS veic galīgo norēķinu ar PĀRDEVĒJU atbilstoši šī Līguma 3.2. punktam.  

  

3. LĪGUMSUMMA UN  NORĒĶINU KĀRTĪBA  

  

3.1. Līgumcena par Preci atbilstoši PĀRDEVĒJA iesniegtajam Finanšu piedāvājumam 

(Līguma pielikums Nr. 2) ir _________ EUR (__________________). Līgumsumma ir 

_________ EUR (__________________), tajā skaitā PVN 21% _______ EUR 

(_________________) turpmāk – Līgumsumma. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu 

Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā. Ja pievienotās vērtības nodokļa likme Līguma termiņā mainās, Pasūtītājs veic 

maksājumus to jaunajā apmērā bez papildus vienošanās.  

3.2. Pēc Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas PIRCĒJS 10 (desmit) dienu laikā veic 

galējo norēķinu atbilstoši šī līguma 3.1. punktam. Pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas brīdī PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM arī visu Preces tehnisko 

dokumentāciju. Apmaksa par Preci tiks veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgas 

Preces pavadzīmes un pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA norēķinu kontu. 

3.3.  PĀRDEVĒJS ir tiesīgs Līguma ietvaros piestādīt PIRCĒJAM avansa maksājuma rēķinu, 

kas nepārsniedz 30% no kopējās piegādājamo kases aparātu vērtības. 

4. GARANTIJA  

  

4.1. Preces garantijas termiņš ir ______ mēneši no Preces Pieņemšanas – nodošanas akta      

parakstīšanas dienas. Preces garantijas laikā PĀRDEVĒJS par saviem līdzekļiem 

nodrošina Preces tehnikas remontu ____ darba dienu laikā no bojātās Preces saņemšanas 

dienas. 

4.2. Gadījumā, ja pēc Pakalpojuma Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas PIRCĒJS 

konstatē Precei apslēptus trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt Preces pieņemšanas 

dienā un PIRCĒJS tajos nav vainojams, PIRCĒJAM ir tiesības rakstiski pieteikt 

pretenziju PĀRDEVĒJAM Preces garantijas termiņa laikā.  Tādā gadījumā tiek sastādīts 

Defektu akts, uz kura pamata PĀRDEVĒJS veic Preces apslēpto trūkumu novēršanu vai 

Preces nomaiņu Pušu noteiktajā termiņā. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nespēj novērst šos 

trūkumus vai nomainīt Preci, tas atmaksā PIRCĒJAM saņemto Līgumcenas summas daļu 

par konkrēto Preci, ieskaitot PVN un sedz radītos zaudējumus.  

 4.3. Garantijas termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā Prece nav ekspluatēta sakarā ar 

konstatēto apslēpto trūkumu novēršanu atbilstoši sastādītam Defektu aktam.  

  



5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA  

5.1. PĀRDEVĒJA saistības:  

5.1.1. piegādāt un sagatavot ekspluatācijai Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un laikā;  

5.1.2. nodrošināt pieeju Vadības sistēmai;  

5.1.3. garantēt, ka Prece ir atbilstošas kvalitātes, atbilst Tehniskajai specifikācijai un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;  

5.1.4. uzņemties atbildību par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz 

tās nodošanai PIRCĒJAM;  

5.1.5. par Līguma 2.4. punktā noteiktā termiņa kavējumu PĀRDEVĒJS maksā 

PIRCĒJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par 

katru nokavēto kalendāro dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no 

Līgumcenas.  

5.2. PIRCĒJA saistības:  

5.2.1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;  

5.2.2. pieņemt Preci, ja tā atbilst Līgumā minētajiem nosacījumiem;  

5.2.3. par Līgumā noteiktā norēķinu termiņa kavējumu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas 

par katru nokavēto kalendāro dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) 

no Līgumcenas.  

5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

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

nolaidības rezultātā.  

5.4. Visi ar esošo Līgumu saistītie strīdus jautājumi tiek risināti uz pušu savstarpējas 

vienošanās pamata. Ja šāda vienošanās netiek panākta, strīdus jautājumi tiek risināti 

Latvijas Republikas tiesu instancēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā.  

  

6. NEPĀRVARAMA VARA  

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu 

rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem 

ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas 

kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas Pušu kontrolei un padara 

neiespējamu Līguma izpildi.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par tādu apstākļu esamību 

jāinformē otra Puse 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.  

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Puses, cik vien drīz iespējams atbilstoši 

apstākļiem, dara visu iespējamo, lai, neraugoties uz nepārvaramas varas gadījuma 

radītajiem šķēršļiem, īstenotu un uzturētu šo Līgumu spēkā, ja nepieciešams savstarpēji 

vienojoties maina šajā Līgumā ietvertās prasības, norēķinu kārtību vai izpildes termiņus.  

6.4. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas Puses nav vienojušās par 

konkrētiem pasākumiem Līguma turpmākai izpildei, katra Puse ir tiesīga nosūtīt otrai 

Pusei Līguma izbeigšanas brīdinājumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas 

brīdinājuma saņemšanas Puses nav vienojušās par konkrētiem pasākumiem Līguma 

saistību turpmākai īstenošanai, katra Puse ir tiesīga nosūtīt otrai Pusei Līguma izbeigšanas 

paziņojumu, kas stājas spēkā nekavējoties.  

6.5. Ja Līgums ir izbeigts nepārvaramas varas gadījuma dēļ, Puses neizvirzīs viena otrai 

prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Pusēm radušies nepārvaramas varas gadījuma 

iestāšanās rezultātā.  

 

7. KONFIDENCIALITĀTE  

Informācija par šī Līguma nosacījumiem ir uzskatāma par konfidenciālu. PĀRDEVĒJS 

apņemas bez iepriekšējas rakstiskas PIRCĒJA piekrišanas saņemšanas nekādā veidā 

neizpaust trešajām personām Līguma satura vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, 

kā arī tehniska, komerciāla vai jebkāda cita rakstura informāciju par PIRCĒJA darbību, kas 



kļuvusi tam pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos 

paredzētos gadījumus. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 

darbības termiņš.  

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei.  

8.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst 

par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

8.3. PĀRDEVĒJAM ir tiesības izbeigt Līgumu, ja PIRCĒJS kavē Līgumā noteiktos 

maksājumus par Preces piegādi;  

8.4. PIRCĒJAM ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:  

8.4.1. Ja PĀRDEVĒJS pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem,  

8.4.2. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas.  

8.5. PĀRDEVĒJAM ir pienākums pārtraukt Preces piegādi ar PIRCĒJA paziņojuma par 

Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. PĀRDEVĒJAM pēc paziņojuma par Līguma 

izbeigšanu saņemšanas brīža, 3 (trīs) dienu laikā jāatgriež priekšapmaksa uz PIRCĒJA 

bankas kontu, ja PĀRDEVĒJS priekšapmaksu ir saņēmis šī Līguma 3.3. punktā noteiktajā 

kārtībā.  

8.6. PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas 

ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi.  

8.7. Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis Līgums saglabā savu spēku pilnā 

apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.  

8.8. Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.9. Šis Līgums sastādīts uz __ (________) lapām, 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks, 1 (viens) eksemplārs paliek PIRCĒJAM, otrs - PĀRDEVĒJAM. Puses 

apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās 

tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.  

9. PIELIKUMI 

9.1. 1. pielikums Tehniskā piedāvājuma kopija uz __ lpp.  

9.2. 2. pielikums Pieteikums un Finanšu piedāvājuma opija uz __ lpp.  

  

10. PUŠU REKVIZĪTI 

 PIRCĒJS    PĀRDEVĒJS  

 

 

 

 

  



2. APKALPOŠANAS LĪGUMS Nr. _________  

 

Dobelē        2022. gada ____. ____________ 

SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs 45103001156, juridiskā 

adrese Uzvaras iela 12a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk – PIRCĒJS, tās 

_____________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, 

un ________________________ turpmāk – PĀRDEVĒJS, ________________________, 

kurš darbojas pamatojoties uz __________, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – 

Puses, pamatojoties uz Tirgus izpēti “Pasažieru transportlīdzekļos izmantojamo kases sistēmu 

piegāde un apkalpošana SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” vajadzībām” ar 

identifikācijas Nr. DAP 2022/1/TI, turpmāk – Tirgus izpēte, rezultātiem, Pārdevēja 

piedāvājumu Tirgus izpētē, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz piegādes līgumu, turpmāk – 

Līgums, ar šādiem noteikumiem:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

  

1.1. Pasūtītājs apņemas izmantot, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam kases 

sistēmu ___________________________ ( modelis, ražotājs)  apkalpošanu (turpmāk –

Pakalpojums), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma 

pielikums Nr.1) un Pieteikumu/Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).   

1.2. Apkalpojamo kases sistēmu saraksts (kases sistēmu daudzums un sērijas numuri) tiek 

noformēts, kā šī Līguma pielikums (Līguma pielikums Nr. 3.).  

1.3. Pakalpojums sastāv no:  

1.3.1. Kases sistēmu tehniskās apkalpošanas;  

1.3.2. Kases sistēmas pārvaldības programmatūras (turpmāk – Vadības sistēmas) 

uzturēšanas un ar šo Vadības sistēmu saistīto datu bāžu izmitināšanas.  

1.4. Izpildītājs līdz Līguma termiņa beigām nodrošina:  

1.4.1. Līguma pielikumā Nr. 3 norādītās kases sistēmas ar tehnisko apkalpošanu;  

1.4.2. Katras Līguma pielikumā Nr. 3 norādītās kases sistēmas pieslēgšanu pie Izpildītāja 

Vadības sistēmas ________________.  

1.4.3. Pieeju Vadības sistēmai  (nododot Pasūtītāja rīcībā lietotājvārdu un paroli), kas ir 

atbilstoša Iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām. Vadības sistēmas funkciju 

saraksts, atskaišu saraksts tiek noformēts, kā šī Līguma pielikums  (Līguma 

pielikums Nr.4.).  

2. TEHNISKĀ APKALPOŠANA 

  

2.1. Izpildītāja pienākumi un atbildība:  

2.1.1. Izpildītājs līdz līguma termiņa beigām nodrošina Līguma pielikumā Nr. 3 norādīto 

kases sistēmu tehnisko apkalpošanu. Izpildītājs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā 

Apkalpojošais dienests un ir  tiesīgs veikt kases sistēmas plombēšanu, programmēšanu, 

uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (apkalpošanu) normatīvos aktos noteiktajā 

kārtībā.  

2.1.2. Izpildītājs noblombē katru Pielikumā Nr.3 noradīto kases sistēmu ar Valsts 

ieņēmumu dienesta izsniegtām plombām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem.  

2.1.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt kases sistēmu nepārtraukto funkcionēšanu atbilstoši 

to funkcionalitātes/lietošanas iespējām, no kases sistēmām saņemtās informācijas 

pieejamību un izmantošanu, kā arī nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas saskaņā ar 

Pasūtītāja pieprasījumiem un pamatojoties uz kases sistēmu tehniskajām iespējām, 

apņemas veikt servisa apkalpošanu un remontu visām šajā Līguma pielikumā Nr.3. 

norādītajām kases sistēmām.   

2.1.4. Izpildītājs veic tos darbus, kas nepieciešami, lai atjaunotu kases sistēmas darbību, 

ja tā darbībā ir radušies traucējumi. Visus darbus Izpildītājs veic pēc tam, kad Pasūtītājs 



ir informējis par kases sistēmas darbības traucējumiem atbilstoši šī Līguma 2.2.7. punktā 

noteiktajai kārtībai;  

2.1.5. Izpildītājs apņemas veikt kases sistēmu servisa apkalpošanu un remontu ne ilgāk 

kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad kases sistēma nogādāta Izpildītāja servisā 

__________________________________ (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 

plkst.17:00), vai citā Izpildītāja norādītā vietā, Pusēm par to iepriekš vienojoties.  

2.1.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītāja darbinieks parakstās atsevišķā 

Pieņemšanas - nodošanas aktā par kases sistēmas saņemšanu remontam vai apkopei.  

2.1.7. Izpildītājs par saviem līdzekļiem vienu reizi kalendārajā gadā veic katras kases 

sistēmas profilaktisko apkalpošanu.  

2.2. Pasūtītāja pienākumi un atbildība:  

2.2.1. Pasūtītājs veic katras Līguma pielikumā Nr. 3 norādītās kases sistēmas reģistrēšanu 

Valsts Ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto kases sistēmas tehnisko pasi 

un Izpildītāja pieprasījuma VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.  

2.2.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt plombu un uzlīmju neaizskaramību, kuras uz kases 

sistēmām ir uzlicis Izpildītājs.  

2.2.3. Pasūtītājs apņemas ievērot kases sistēmu tehniskās ekspluatācijas noteikumus, kas 

tiek noformēti, kā šī Līguma pielikums (Līguma pielikums Nr. 5.).  

2.2.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt kases sistēmu ekspluatāciju tādos apstākļos, kas 

atbilst tā izgatavotāja prasībām, kā arī ievērot Izpildītāja rekomendācijas attiecībā uz 

kases sistēmas ekspluatāciju.  

2.2.5. Pasūtītājs apņemas nepielaist personas, kuras nav izgājušas attiecīgu apmācību un 

drošības tehnikas instruktāžu darbam ar kases sistēmu.  

2.2.6. Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāju par traucējumiem kases sistēmu darbībā.  

2.2.7. Pasūtītājs, konstatējot kases sistēmas bojājumu, nekavējoties informē Izpildītāju 

pa tālruni ___________________________, un vienojas par kases sistēmu nogādi un 

remonta izpildes termiņiem;  

2.2.8. Pasūtītājs ir atbildīgs par kases sistēmu piegādi profilaktiskai apkopei Izpildītājam 

saskaņā ar starp Pusēm saskaņoto apkalpošanas grafiku.  

3. VADĪBAS SISTĒMAS UZTURĒŠANA UN AR ŠO VADĪBAS SISTĒMU 

SAISTĪTO DATU BĀŽU IZMITINĀŠANA 

  

3.1. Izpildītāja pienākumi un atbildība:  

3.1.1. Izpildītājs līdz līguma termiņa beigām piešķir Pasūtītājam tiesības lietot Izpildītāja 

Vadības sistēmu ______________ (turpmāk – Programmu). Nodrošina tās pieejamību, 

saskaņā ar funkciju un atskaišu sarakstu (šī Līguma pielikums Nr. 4), kā arī uzturēšanu 

un ar šo programmu  saistīto datu bāžu izmitināšanu;  

3.1.2. Izpildītājs nodrošina katras Līguma pielikumā Nr. 3 norādītās kases sistēmas 

pieslēgšanu pie Izpildītāja Programmas;  

3.1.3. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja datu drošību, kas nozīmē nesankcionētas piekļuves 

vai izmantošanas aizliegumu, kā arī mehānisku datu zudumu nepieļaušanu;  

3.1.4. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja konfidenciālas informācijas neizmantošanu savu 

un trešo personu interesēs;  

3.1.5. Izpildītājs nodrošina Programmas darbības nepārtrauktību Līgumā noteiktajā 

termiņā, saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošu 

normatīvo aktu prasībām;  

3.1.6. Izpildītājs nodrošina Programmas darbības nodrošināšanu ne mazāk kā 95% no šī 

līguma darbības laika, vietnē: ________________;  

3.1.7. Izpildītājs nodrošina vienreizēju, bezmaksas Pasūtītāja darbinieka (administratora) 

apmācību;  

3.1.8. Izpildītājs nodrošina bezmaksas lietotāja atbalstu darba dienās,  no 9:00 līdz 17:00 

pa klientu atbalsta tālruni _______________ vai e-pastu __________________. Ārkārtas 

gadījumos klienta atbalsts var tikt sniegts arī ārpus klienta atbalsta darba laika;  



3.1.9. Izpildītājs nodrošina Programmas darbības traucējumu novēršanu, kuras norises 

pārraudzība ir Izpildītāja kompetencē. Izpildītājs neatbild par traucējumiem, kuri 

radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ vai trešo personu darbības rezultātā;  

3.1.10. Izpildītājs nodrošina piekļuvi Programmas datiem ar Pasūtītāja noteiktu 

lietotājvārdu un autorizācijas paroli, kura ir pieejama Pasūtītāja darbiniekam 

(administratoram).  

3.1.11. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nodod Pasūtītājam viņa vietnē esošos 

datus abpusēji saskaņotā kārtībā un Izpildītājs nodrošina datu izdzēšanu no Programmas 

sistēmas un citiem saviem datu nesējiem, ja vienošanās par datu nodošanu nenosaka citu 

kārtību;  

3.1.12. Izpildītāja pilnvarotā kontaktpersona šī līguma ietvaros ir __________________ 

(tālrunis: __________________; e-pasts:____________________).  

3.2. Pasūtītāja pienākumi un atbildība:  

3.2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam visu informāciju, kura nepieciešama Līgumā 

noteikto saistību izpildei, kā arī nodrošina administratora pieejamību iepriekš abpusēji 

saskaņotā laikā;  

3.2.2. Pasūtītājs nodrošina administratora nozīmēšanu. Administratora pienākums ir 

vadīt un sekot Līguma izpildei un informēt par to gan savu, gan arī otru Pusi. 

Administratoram nav tiesības veikt izmaiņas Līgumā. Administratora nomaiņas 

gadījumā Pasūtītājs nekavējoties par to rakstiski informē Izpildītāju;  

3.2.3. Gadījumos, kad tiek konstatēti traucējumi Programmas vai vietnes darbībā, 

Pasūtītājs par to nekavējoties informē Izpildītāju;  

3.2.4. Pasūtītājs nodrošina tikai tādu darbību veikšanu, kuras ir saistītas ar Programmas 

vietnes lietošanu un atbilstoši administratoram sniegtajai instrukcijai;  

3.2.5. Pasūtītājs nodrošina Līguma izpildes gaitas kontroli;  

3.2.6. Pasūtītājs piekrīt, ka Izpildītājs saglabā visas autora mantiskās tiesības uz 

Programmu;  

3.2.7. Pasūtītājam bez Izpildītāja piekrišanas nav tiesības demonstrēt Programmu un tās 

darbību personām, kuras darbojas programmatūru izstrādes un izplatīšanas jomā;  

3.2.8. Pasūtītāja ievadītie dati Programmā ir Pasūtītāja īpašums;  

3.2.9. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona (administrators) Līguma ietvaros ir 

_____________________ (tālrunis: _____________; e-pasts: _______________).   

  

4. APKALPOŠANAS MAKSA  

  

6.1.  Kopējā Līgumcena par kases sistēmu (28 gab.) apkalpošanu 12 (divpadsmit) mēnešu 

periodam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr. 

2) ir _________ EUR (__________________). Līgumsumma ir _________ EUR 

(__________________), tajā skaitā PVN 21% _______ EUR (_________________) 

turpmāk – Līgumsumma. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Ja pievienotās 

vērtības nodokļa likme Līguma termiņā mainās, Pasūtītājs veic maksājumus to jaunajā 

apmērā bez papildus vienošanās.  

4.2. Par šajā Līgumā sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam apkalpošanas maksu 

EUR _____ (__________________) mēnesī, neieskaitot PVN 21%, atbilstoši Izpildītāja 

iesniegtā Finanšu piedāvājuma izcenojumiem (Līguma pielikums Nr. 2) par katru 

apkalpošanā esošo kases sistēmu, kas norādīta Apkalpojamo kases sistēmu sarakstā (Līguma 

pielikums Nr. 3.).  

4.3. Puses savstarpēji vienojoties ir tiesīgas veikt izmaiņas Apkalpojošo kases sistēmu 

sarakstā, attiecīgi veicot 4.2. punktā noteiktos ikmēneša norēķinus pēc aktuālā Apkalpojošo 

kases sistēmu saraksta.    

4.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam papildus maksu par remontu gadījumos, kad kases sistēmu 

bojājumi radušies Pasūtītāja tīšas darbības/bezdarbības rezultātā vai tam ir bojāts 

plombējums, par ko puses sastāda atsevišķu aktu par bojājumu raksturu un cēloņiem, 

atsevišķi vienojoties par samaksas apmēru.  



4.5. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 10 (desmit) dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja 

piestādīto rēķinu.   

4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic jebkurus Līgumā minētos 

maksājumus Izpildītājam, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no 

nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētā 

maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību 

izpildes.   

4.7. Izpildītāja sagatavotie rēķini ir uzskatāmi par saistošiem Pasūtītājam un ir derīgi bez 

paraksta, ja tajā ir iekļauta frāze “Dokuments ir sagatavots elektroniski”. Izpildītāja rēķini 

Pasūtītājam tiek piestādīti elektroniski sagatavotā veidā PDF formātā, izsūtot tos no e-pasta 

adreses ____________________. Elektroniski sagatavotos rēķinus Puses uzskatīs par 

saņemtiem dienā, kad Izpildītājs būs nosūtījis Pasūtītājam uz Pasūtītāja norādīto e-pasta 

adresi ____________________.  

  

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ  

  

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz ________. 

gada ____________ (ieskaitot).  

5.2. Līguma darbība var tikt izbeigta:   

5.2.1. pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās;  

5.2.2. pēc Pasūtītāja iniciatīvas, vienpusējā kārtā, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju ne 

vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms plānojamā Līguma izbeigšanas datuma;   

5.2.3. pēc Izpildītāja iniciatīvas, vienpusējā kārtā, rakstiski brīdinot par to Pasūtītāju ne 

vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms plānojamā Līguma izbeigšanas datuma.   

5.3. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus 

saskaņā ar šī Līguma 4. punktu. 

5.4.Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:  

5.4.1. Ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, kā arī gadījumā, ja 

Izpildītājs tiek izslēgts no VID reģistrēto apkalpojošo dienestu reģistra;  

5.4.2. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas.  

6. KONFIDENCIALITĀTE 

  

Informācija par šī Līguma nosacījumiem, kā arī informācija, kura var tikt iegūta 

piegādājot, apkalpojot un remontējot kases sistēmas, ir uzskatāma par konfidenciālu. 

Izpildītājs apņemas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nekādā 

veidā neizpaust trešajām personām Līguma satura vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla vai jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja 

darbību, kas kļuvusi tam pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas 

tiesību aktos paredzētos gadījumus. Izpildītājs apņemas nodrošināt minētās informācijas 

neizpaušanu no saviem serveriem un/vai no savu darbinieku puses un ir mantiski atbildīgas 

par šī konfidencialitātes noteikuma neievērošanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma 

un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.  

  

7. NEPĀRVARAMA VARA 

  

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu 

rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem 

ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas 

kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas Pušu kontrolei un padara 

neiespējamu Līguma izpildi.  



7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par tādu apstākļu esamību 

jāinformē otra Puse 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.  

7.3. Iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Puses, cik vien drīz iespējams atbilstoši 

apstākļiem, dara visu iespējamo, lai, neraugoties uz nepārvaramas varas gadījuma 

radītajiem šķēršļiem, īstenotu un uzturētu šo Līgumu spēkā, ja nepieciešams savstarpēji 

vienojoties maina šajā Līgumā ietvertās prasības, norēķinu kārtību vai izpildes termiņus.  

7.4. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas Puses nav vienojušās par 

konkrētiem pasākumiem Līguma turpmākai izpildei, katra Puse ir tiesīga nosūtīt otrai 

Pusei Līguma izbeigšanas brīdinājumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas 

brīdinājuma saņemšanas Puses nav vienojušās par konkrētiem pasākumiem Līguma 

saistību turpmākai īstenošanai, katra Puse ir tiesīga nosūtīt otrai Pusei Līguma izbeigšanas 

paziņojumu, kas stājas spēkā nekavējoties.  

7.5. Ja Līgums ir izbeigts nepārvaramas varas gadījuma dēļ, Puses neizvirzīs viena otrai 

prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Pusēm radušies nepārvaramas varas gadījuma 

iestāšanās rezultātā.  

8.  PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

  

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei.   

8.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja ir sastādīti rakstiski un tos 

parakstījuši pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst 

par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

8.3. Līguma Pušu juridiskā statusa maiņas gadījumā šis Līgums saglabā savu spēku pilnā 

apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem.  

8.4. Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.5. Visi strīdi un domstarpības, kuras Puses nevarēs atrisināt sarunu ceļā tiks nodotas 

izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.6. Šis Līgums sastādīts uz __ (________) lapām, 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridiskais spēks, 1 (viens) eksemplārs paliek Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam. Puses 

apliecina, ka personām, kas paraksta šo Līgumu, ir visas likumīgās un nepieciešamās 

tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt šo Līgumu.  

  

9. PIELIKUMI  

  

9.1. 1. pielikums Tehniskā piedāvājuma kopija uz __ lpp.  

9.2. 2. pielikums Pieteikums, Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lpp.  

9.3. 3. pielikums Apkalpojamo kases sistēmu saraksts uz ___ lpp.  

9.4. 4. pielikums Vadības sistēmas funkciju saraksts, atskaišu saraksts uz ___ lpp.  

9.5. 5. pielikums Kases sistēmu tehniskās ekspluatācijas noteikumi uz ____ lpp.  

  

10. PUŠU REKVIZĪTI  

  

 PASŪTĪTĀJS    IZPILDĪTĀJS  


