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APSTIPRINĀTS 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes  

 iepirkuma komisijas 

2017.gada 20.decembra sēdē (Protokols Nr.1) 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

________________________Arnis Mazalis 

 

 

ATKLĀTĀS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LPP 2017/17/K) 

 

Par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no 

kuģiem  
 

NOLIKUMS 

 

I SADAĻA 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

 

1.1.Pasūtītājs 

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru: 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,  

nod. maks. reģ.nr. 90000329402,  

juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401. 

1.2.Iepirkuma priekšmets 

1.2.1. Pārtikas produktu atkritumu savākšana no kuģiem un to transportēšana līdz atkritumu 

konteineriem (specializētiem), kas izvietoti Liepājas ostas teritorijā. 

1.2.2. Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. 

pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikums). 

 

1.3.Līguma izpildes laiks un vieta 

Pakalpojuma sniegšanas laiks – no 2018. gada 15. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. 

1.4.Kontaktpersona 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs     

Kaspars Poņemeckis, mob. tālr. (+371)26141920, e-pasta adrese: kaspars@lsez.lv. 

 

1.5.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018. gada 10. janvārim plkst. 10.00, Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401 (iepirkumu speciālistam 

Kristīnei Alpēnai, tel.nr. 634 22394, e-pasts: kristine.alpena@lsez.lv). Jebkuri piedāvājumi, 

kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti 

vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam. 

  

1.6.Piedāvājuma derīguma termiņš  
30 (trīsdesmit) dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

  

1.7.Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks 

1.7.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa 

ielā 4, Liepājā, LV-3401, 3. stāva zālē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.00. 

mailto:kristine.alpena@lsez.lv
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1.7.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās 

personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. 

 

1.8. Iepirkuma procedūras dokumenti 

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā: http://www.liepaja-

sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi. 

 

1.9. Papildus informācija 
1.9.1. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks 

publicēta pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma http://www.liepaja-

sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 

publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona 

nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.9.2. Papildus skaidrojumus un informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis 

jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami 

iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
  

http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
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II SADAĻA 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

Prasība: Iesniedzamais dokuments: 

2.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis 

piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai 

juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi 

piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai 

sniegt pakalpojumus. 

a) Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc 

formas – nolikuma 1.pielikums), 

b) Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 

4.pielikums). 

2.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas 

ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. 

Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas 

balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma 

izpildi.  

a) Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā 

būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, 

šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

b) Pretendenta un personas, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

pretendents balstās, savstarpēji parakstīts 

apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  

norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām 

un finansiālajām iespējām pretendents balstās, 

uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma 

izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī 

persona ir paredzējusi uzņemties solidāro 

atbildību par iepirkuma līguma izpildi. 

2.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura.  

 

Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 

apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 

resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

2.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta 

atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās 

nosacījumiem.  

Piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga 

piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka 

līguma daļa, atbildības sadalījums starp 

apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi 

iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz 

iespējamo līguma slēgšanu. 

2.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par 

katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības 

dalībnieku attiecas nolikuma 2.6.punkts un 

2.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās 

prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, 

ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma 

izpildē. 

2.6. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma 

procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā 

noteiktajiem gadījumiem. 

Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus 

pārbauda Sabiedrisko pakalpojumu likuma 48. 

pantā noteiktajā kārtībā. 

2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai 

sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam 

nepieciešamos pakalpojumus.  

 

 

 

a) Komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas 

faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (www.eis.gov.lv). 

b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav 

reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno 

attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši 

dokumenti. 

http://www.eis.gov.lv/
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c) Speciālā atļauja (licence) trešo valstu 

izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu 

un transportēšanu no kuģiem . 

 

2.8. Pretendentam, lai nodrošinātu pārtikas 

atkritumu savākšanu un transportēšanu ir 

jāapliecina, ka tas spēs šo pakalpojumu nodrošināt 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 

(ES) Nr. 1069/2009 un komisijas regulas (EK) Nr. 

142/2011 prasībām līdz uzglabāšanas vietām un tā 

īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, turējumā atrodas 

atbilstošs tehniskais aprīkojums, lai veiktu pārtikas 

atkritumu savākšanu un to transportēšanu atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 

Jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendents spēs šo 

pakalpojumu nodrošināt atbilstoši Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 

1069/2009 un komisijas regulas (EK) Nr. 

142/2011 prasībām līdz uzglabāšanas vietām un 

tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, turējumā 

atrodas atbilstošs tehniskais aprīkojums, lai 

veiktu pārtikas atkritumu savākšanu un to 

transportēšanu atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām. 

 

III SADAĻA 

PIEDĀVĀJUMA  IZVĒRTĒŠANA 

 

3.1.Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, 

kuru nosaka, ņemot vērā cenu.  

 

3.2.Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams iesniegtā piedāvājuma ietvertās informācijas precizēšanai.  
 

 

IV SADAĻA 

PIELIKUMI 

 

1.pielikums Pieteikuma dalībai konkursā  

  

2.pielikums Tehniskā specifikācija 

  

3.pielikums  Konteineru izvietojums priekš pārtikas atkritumiem no trešajām  valstīm 

  

4.pielikums Finanšu piedāvājuma forma 

  

5.pielikums 

 

Līguma projekts 

6.pielikums Liepājas ostas karte 
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1.pielikums 
 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

kuras vārdā, saskaņā ar ______________ rīkojas __________________________________________ 

      pārstāvības pamats                            Amats, vārds, uzvārds 

 

Ar šo piesakās piedalīties atklātajā iepirkuma procedūrā par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu 

atkritumu savākšanu un transportēšanu no kuģiem.  

Apliecinām, ka: 

- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus; 

- pretendents neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta 

izslēgšanas nosacījumiem; 

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visām iepirkuma procedūras nolikuma un līguma 

projekta prasībām; 

- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

- spēsim šo pakalpojumu nodrošināt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 

1069/2009 un Eiropas komisijas regulas (EK) Nr.142/2011 prasībām līdz uzglabāšanas vietām 

un tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, turējumā atrodas atbilstošs tehniskais aprīkojums, lai 

veiktu pārtikas atkritumu savākšanu un to transportēšanu atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

norādītajām prasībām; 

- mums ir iespēja nodrošināt minēto atkritumu savākšanu diennakts režīmā (24/7). 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:     

_________________________________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Korespondences adrese:   

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:   

Datums:  

 

 

 

 

 



6 
 

 

2.pielikums  

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) Nr.1069/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr.142/2011 izvirzītās prasības, kas nosaka, 

ka pārtikas atkritumi, kuri tiek pieņemti no kuģiem, kuru iepriekšējā apmeklējuma osta nav Eiropas 

Kopienas osta, jānodala no citiem cietajiem atkritumiem un jāutilizē kā bīstamie atkritumi. 

Liepājas SEZ pārvalde nodrošina šādu atkritumu pieņemšanu no kuģiem atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajām prasībām.  

1. Iepirkuma priekšmets - Pārtikas atkritumu savākšana no kuģiem, kuru iepriekšējā osta ir ārpus 

Eiropas Kopienas. 

2. Jānodrošina minēto atkritumu savākšana diennakts režīmā (24/7). 

3. Atkritumu savākšana jānodrošina no kuģiem, kuri atrodas piestātnēs no Nr.5 (pieci) līdz Nr.76 

(septiņdesmit seši) (sk.nolikuma 6.pielikums). 

4. Paredzamais apjoms no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit) izsaukumiem mēnesī. 

5. Maksimālais apjoms par izsaukumu līdz 1.0 m3. 

6. Uzņēmumam ir jābūt spēkā esošām atļaujām un sertifikātiem, lai nodrošinātu iepriekš minēto 

pakalpojumu.
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3.pielikums  
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4.pielikums  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no 

kuģiem  

 

Pārtikas produktu atkritumu savākšanas un transportēšanas finanšu piedāvājums: 

 

Pakalpojuma nosaukums 

Pakalpojuma 

kopējās viena 

mēneša 

izmaksas* 

(bez PVN) 

Pakalpojuma kopējās izmaksas līguma 

darbības termiņā (15.01.2018.-

31.12.2019.) 

(bez PVN) 

Pārtikas produktu atkritumu 

savākšana un transportēšana 

 

  

 

*Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas ir saistīti ar pārtikas produktu atkritumu savākšanu un 

transportēšanas pakalpojumu sniegšanu (degviela, darba spēka resursi, un citi izdevumi, kas ir saistīti 

ar minētā pakalpojuma nodrošināšanu). 

Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā, ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu 

Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo konkursu. 
 

Apliecinām, ka uzņēmumam, kā arī piesaistītajiem speciālistiem un apakšuzņēmējiem ir 

nepieciešamās speciālās atļaujas un licences iepirkuma procedūras nolikumā minēto pakalpojumu 

veikšanai. 

 

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas 

izvirzītas pretendentiem šīs iepirkuma procedūras nolikumā un līguma projektā. 

 

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistoši līgumi, ar kuru 

projektiem esam iepazinušies un kuriem pilnībā piekrītam.  
 

 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta nosaukums:  

Datums:  
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5.pielikums 

Līguma projekts  
 

Līgums Nr.LSEZ2017/17/K 

Par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no 

kuģiem  

 

Liepājā                                                                                                                2018. gada ____. janvārī 

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,  reģ. ar Nr. 90000329402, turpmāk tekstā 

Pasūtītājs, tās pārvaldnieka___________________________  personā, kas darbojas uz Nolikuma 

pamata, no vienas puses, un  

 _________________,  reģ. ar Nr. ________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, tās 

_____________________________ personā, kas darbojas uz _________________ pamata, no otras 

puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Pasūtītājs uzdot  Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas veikt trešo valstu izcelsmes pārtikas 

produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no kuģiem, saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem.   

1.2. Pakalpojuma izpildes adrese: Liepājas osta (turpmāk tekstā Objekts). 

1.3. Pakalpojuma izpildi Izpildītājs uzsāk ar 2018.gada 15.janvāri. 

 

2. Vispārīgie noteikumi. 

2.1. Izpildītājs veic trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu 

no kuģiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošinot 24/7 stundas diennaktī servisu.  

2.2. Paredzamais apjoms no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit)  izsaukumiem mēnesī.  

2.3. Maksimālais apjoms par izsaukumu līdz 1,0 m³. 

2.4. Pie atkritumu nodošanas ar kuģi tiek sastādīts MARPOL dokuments saskaņā ar 3.pielikumu 

2002.gada 08.oktobra MK noteikumiem Nr. 455 (pielikums MK 25.11.2014. noteikumiem Nr. 

717 redakcijā). Puses ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1069/2009 un 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 142/2011 izvirzītās prasības.  

 

3. Pušu pienākumi un atbildība. 

3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam par sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem. 

3.2. Izpildītājs apņemas:  

3.2.1. Izpildīt ar šo līgumu paredzētos pakalpojumus ar saviem spēkiem un tehnisko 

aprīkojumu. Izpildītājs apliecina, ka ir tiesīgs izpildīt pakalpojumus, un Izpildītājam ir 

nepieciešamie normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kuri atļauj Izpildītājam 

pienācīgi izpildīt pakalpojumus.  

3.2.2. Garantēt izpildīto pakalpojumu  kvalitāti un veikt pakalpojumus ievērojot ugunsdrošības  

noteikumus, apkārtējās  vides  aizsardzības  prasības,  darba  aizsardzības  noteikumus 

un citas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā arī ievērot Objektā 

spēkā esošās pārvietošanās, ugunsdrošības u.c. attiecīgu instrukciju prasības. 
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3.2.3. Nodrošināt pēc līguma izpildāmo pakalpojumu  izpildi  ar  atbilstoši kvalificētiem 

darbiniekiem.  

3.3. Izpildītājs ir patstāvīgi atbildīgs par personāla sagatavošanu un kvalifikāciju, darba drošības un 

vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, veicot atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par 

nepieciešamo atļauju saņemšanu līgumā paredzēto darbu veikšanai un pienākumu izpildei.  

3.4. Puses ir atbildīgas par šo līgumu saskaņā ar tā noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

4. Norēķinu kārtība. 

4.1. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja izpildītos un pieņemtos pakalpojumus šādā apmērā: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma nosaukums 

Pakalpojuma kopējās izmaksas par             

vienu mēnesi EUR 

(bez PVN) 

1. 

Trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu 

atkritumu savākšana un transportēšana 

no kuģiem 

_______ (______________ eiro) 

4.2. Abpusēji parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts ir pamats Izpildītāja rēķina iesniegšanai 

apmaksai un Pasūtītājam ir pienākums to apmaksāt rēķinā norādītā termiņā. 

4.3. Izpildītāja pakalpojumu apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas. Par pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta (ienākusi) saņēmēja bankas kontā.  

4.4. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu šī līguma 4.3.punktā paredzētajā termiņā, Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam soda naudu 0,1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu. 

 

5. Strīdu risināšanas kārtība. 

5.1. Strīdus, kas izriet no šā līguma, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nav panākušas vienošanos 

strīdīgajos jautājumos, tad strīds nododams tiesai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

 

6. Nepārvaramas varas apstākļi. 

6.1. Neviena no pusēm nenes atbildību par savu līgumā paredzēto pienākumu savlaicīgu neizpildi, ja 

šos pienākumus izpildīt nav iespējams sakarā ar dabas apstākļiem, stihiskām nelaimēm, ārkārtēju 

stāvokli. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos puses rakstiski informē viena otru 

nekavējoties. 

 

7. Līguma termiņš un citi noteikumi 

7.1. Šis līgums stājas spēkā 2018. gada 15. janvārī un tiek noslēgts līdz 2019. gada 31. decembrim. 

7.2.  Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda pieņemtās saistības, līgums tiks izbeigts pirms termiņa 

vienpusēji, ieinteresētai pusei par to paziņojot rakstiski ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms 

līguma laušanas datuma. Minētajā laika posmā puses veic savstarpējos norēķinus.  

7.3. Gadījumā, ja norēķini netiek veikti, līgums paliek spēkā līdz savstarpējo norēķinu saistību 

pilnīgai samaksai. Puses vienojas, ka šajā gadījumā pie maksājumu kavējuma tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda 0,05% apmērā no savlaicīgi neapmaksātā maksājuma summas par katru 

nokavējuma dienu.  

7.4. Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc pušu rakstveida vienošanās, kas tiek noformēts kā 

pielikums pie šā līguma un ir tā neatņemamā sastāvdaļa.  
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7.5. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par savu saimnieciskās darbības, rekvizītu 

(nosaukuma, adreses u.c.) maiņu. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, līgums ir 

saistošs tās tiesību un saistību pārņēmējam.  

7.6. Visa informācija, ko puses ir uzzinājušas līguma saistību izpildes gaitā ir konfidenciāla un to 

nedrīkst izpaust trešajām personām.  

7.7. Parakstot šo līgumu abas puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī līguma nosacījumiem un 

apņemas tos pildīt un ievērot.  

7.8. Ja kāds no līguma noteikumiem ir spēkā neesošs vai kļūst par tādu, tas nekādā veidā neietekmē 

pārējo līguma noteikumu spēkā esamību.  

7.9. Visos citos jautājumos, kas nav risināti šajā līgumā, puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem.  

7.10. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros – pa vienam katrai līdzējpusei, katrs uz 

3 (trim) lapas pusēm un abiem ir vienāds juridiskais spēks.  

   

8. Pušu rekvizīti. 

 

8.1.Pasūtītājs:                                                                   8.2. Izpildītājs:   

    

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde  

Reģ. Nr. 90000329402  

Jur. adrese: Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401       

Tel./fakss 63427605, 63480252                 

Banka: AS ''Swedbank''  

Kods: HABALV22                                                              

Konts: LV12HABA0001047037000                                  

 

____________________________          _______________________________ 

Pārvaldnieks                
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6.pielikums  

Liepājas ostas karte 

 

 


