Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegādes līgums
Bauskā, 2017.gada 30.maijā
SIA „Vides serviss”, (Reģ. Nr.43603000807), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, tās
valdes locekles Lindas Tijones personā, kurš rīkojas pamatojoties uz uzņēmuma
Statūtiem, no vienas puses, un
SIA “Kvintets M” (Reģ. Nr.43603027515), turpmāk tekstā saukta – PIEGĀDĀTĀJS, tās
valdes locekļa Aināra Marinska personā, kurš rīkojas uz uzņēmuma Statūtiem, no otras
puses, abas kopā turpmāk saukti Puses, katrs atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu
(turpmāk tekstā saukts – Līgums):
1. Līguma priekšmets

Pamatojoties uz SIA „Vides serviss”, Iepirkuma komisijas protokola Nr.3 no
29.05.2017.g. lēmumu, iepirkuma „Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/5) Pasūtītājs pasūta, un Piegādātājs piegādā vienu
lietotu tehniku DIECI PEGASUS 30.16, turpmāk Līgumā – Prece, saskaņā ar iepirkuma
„Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS
2017/5) Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Piegādātāja iepirkumā
iesniegto Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.2).
1.2 Preces piegāde tiek veikta saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Piegādātāja
šajā Līgumā minētajā iepirkumā iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums
Nr.3), Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.2).
1.3 Piegādātajai Precei jāatbilst iepirkuma „Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja
piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/5) Tehniskajai specifikācijai (Līguma
pielikums Nr.1) un Piegādātāja iepirkumā iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma
pielikums Nr.2), noteiktajam. Šajā Līguma punktā noteiktā iepirkuma „ Viena lietota rotējoša
teleskopiska iekrāvēja piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS2017/5) Tehniskā
specifikācija, Piegādātāja iepirkumā iesniegtā Finanšu, Tehniskā piedāvājuma kopijas ir
pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.1

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Līgumcena par Preces piegādi ir EUR 40000.00 (četrdesmit tūkstoši eiro un 00 centi),
PVN 21% ir EUR 8400.00(astoņi tūkstoši četri simti un 00 centi). Līguma summa ar
PVN 21 % ir EUR 48400.00 (četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti un 00 centi).
Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30
(trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir
parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Preces pieņemšanas-nodošanas aktu un
preču pavadzīmi.
Preces pieņemšanas-nodošanas akts un preču pavadzīme tiek parakstīti tikai, ja Prece
Līgumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēta uz Pasūtītāja vārda Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā (turpmāk Līguma tekstā – VTUA)un piegādāta Biržu ielā 8b, Bauskā.
Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus Piegādātājam par Preces piegādi veic ar
pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu, kas noteikts Līgumā 10.punktā.
Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad tas ir
saņemts Piegādātāja Līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā
noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir
iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir
pieņēmusi izpildei.

3. Preces pieņemšana un nodošana
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3.1 Prece tiek pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Prece uzskatāma par piegādātu
un nodotu Pasūtītājam ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši
Preces pieņemšanas-nodošanas aktu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo un
iesniedz Pasūtītājam Piegādātājs un tam pievieno Līguma 2.2.punktā noteikto preču
pavadzīmi un rēķinu. Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 3 (trīs)
darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigta Preces piegāde un Pasūtītājs no
Piegādātāja ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto aktu.
3.2 Pasūtītājs atsakās aktu parakstīt, ja ir konstatēts, ka piegādātā Prece kopumā, atsevišķi
vai kāda tā daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem vai Prece kopumā vai
kāda tās daļa ir bojāta. Tad tiek sagatavots akts saskaņā ar šā Līguma 3.3. punktu.
3.3 Gadījumā, ja Preces pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Preces
kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Prece
kopumā, atsevišķi vai kāda tā daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta
Puses vai to pilnvaroti pārstāvji un tiek pārtraukta Preces pieņemšana-nodošana.
3.4 Piegādātājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par
10 darba dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem neatbilstošās un/vai bojātās Preces nomaiņa pret visiem Līguma un tā
pielikumu nosacījumiem uz prasībām atbilstošu Preci. Šajā gadījumā Piegādātājs
maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktās Preces piegādes
termiņa kavējumu. Šī Līguma punkta daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja
Piegādātājs veic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošās un/vai bojātās
Preces nomaiņu pret visiem Līguma un tā pielikumu nosacījumiem uz atbilstošu Preci
pirms Līguma 4.1.1. punktā noteiktā termiņa beigām
3.5 Pie Preces pieņemšanas Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Preces
pārbaudi, tajā skaitā veicot testa braucienu, lai pārliecinātos par Preces atbilstību
Līgumam un tā pielikumiem. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pie Preces pieņemšanas
ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.
3.6 Prece pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Preces pieņemšanas-nodošanas aktu, bet
Pasūtītāja īpašumā Prece pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Piegādātājam
par Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.7 Piegādātājs ir atbildīgs par Preces pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanās risku līdz
Preces nodošanai Pasūtītājam.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1 Pasūtītājs apņemas:
4.1.1
Preci piegādāt

un nodot Pasūtītājam 15.dienu laikā, skaitot no Līguma
noslēgšanas un spēkā stāšanās dienas. Preci Piegādātājs piegādā un nodod
Pasūtītājam Biržu ielā 8b,Bauskā.
4.1.2
Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Preces reģistrāciju VTUA
uz Pasūtītāja vārda. Visi nodokļi, nodevas un izmaksas, kas saistītas ar Preces
reģistrēšanu VTUA, ir iekļautas Līguma 2.1.punktā noteiktajā Līguma summā. Šajā
Līguma punktā noteiktās darbības Piegādātājs izpilda tajā pašā dienā, kad Puses vai to
pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts
Līguma 3.1.punktā.
4.1.3
Preces piegādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus.
4.1.4
Preci piegādāt un nodot Līgumā noteiktajā termiņā.
4.1.5
Piegādātājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt
Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Piegādātāja neatkarīgu
iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
4.1.6
Piegādātājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot
trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
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4.2 Pasūtītājs apņemas:
4.2.1
Pieņemt Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā Prece atbilst visām

Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem;
4.2.2
samaksāt Piegādātājam par Preces atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5. Garantijas

Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Preces ražotāja noteiktajiem
tehniskajiem standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, Piegādātāja šajā
līguma punktā noteiktajā iepirkumā iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā (Līguma
pielikums Nr.2), un visiem un jebkādiem Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo
aktu noteikumiem, kas attiecas uz vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem.
5.2 Preces garantijas termiņš tiek noteikts 3( trīs)mēneši. Šajā Līguma punktā noteiktais
garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši
Preces pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā.
5.3 Pasūtītājam ir tiesības Preces garantijas termiņā, kas noteikts Līguma 5.2.punktā,
pieteikt Piegādātājam pretenzijas par Preces kvalitāti un defektiem, kurus nebija
iespējams konstatēt, pieņemot Preci, kurus Piegādātājam jānovērš uz sava rēķina 10
(desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
5.4 Preces garantijas saistību izpildes nodrošināšanai Piegādātājs nozīmē atbildīgo
personu: Ainārs Marinsks, mob.29465880.
5.1

6. Pušu mantiskā atbildība
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs
maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma
summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas,
kas noteikta Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi
Pasūtītājam ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs
ir saņēmis no Piegādātāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa nokavējuma gadījumā Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas
par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā
noteiktās Līguma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi
Piegādātājam ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Piegādātājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto
līgumsodu.
Gadījumā, ja Piegādātājs kavē Līguma 4.1.2.punktā noteikto Preces reģistrēšanas
VTUA termiņu, tad Piegādātājs par katru nokavējuma dienu maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas, taču kopumā ne
vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā
Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2.punktu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Piegādātājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas
noteikta Līguma 2.1.punktā. Piegādātājs līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina
saņemšanas dienas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa
brīdinājuma sniegšanas Piegādātājam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Piegādātājam
aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī
zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un Līgumu.
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6.8

Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja Pasūtītājs ir izpildījis savas
saistības, Piegādātājs apmaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma
summas.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība
7.1 Strīdus

un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma
darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā.
7.2 Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā,
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma izbeigšana
Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 15 (piecpadsmit) kalendārās
dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā
noteiktā maksājuma termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
8.2 Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas
iepriekš par to rakstiski paziņojot Piegādātājam, gadījumos, ja:
8.2.1
piegādātājs Līgumā noteikto Preču piegādes termiņu kavē vairāk kā 10
(desmit) kalendārās dienas;
8.2.2
jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Piegādātājs nav spējīgs izpildīt
Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā;
8.2.3
tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts
Piegādātāja likvidācijas process.
8.3 Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
8.1

9. Citi noteikumi
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, ka
Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
Ja abu pušu parakstīts Līgums netiks saņemts Pasūtītāja juridiskajā adresē līdz
2017.gada 07.jūnijam , Pasūtītājs būs tiesīgs uzskatīt, ka Piegādātājs atsakās
parakstīt Līgumu.
Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm
vai to pilnvarotiem pārstāvjiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas
brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz
Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja Puses ir SIA “Vides
serviss” ekonomiste Larisa Vilka, mob.26574358; e-pasts: larisa@videsserviss.lv ;
Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Piegādātāja Puses ir Ainārs
Marinsks, mob.29465880, e-pasts: kvintetsm@gmail.com .
Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz
5(piecām) lapām, Līgumam ir trīs pielikumi uz 5 lapām, kas ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs Piegādātājam, otrs Pasūtītājam. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pielikumā:
9.9.1 Pielikums Nr.1-Tehniskā specifikācija;
9.9.2 Pielikums Nr.2 - Piegādātāja iesniegtā Tehniskā specifikācija;
9.9.3 Pielikums Nr.3 Piegādātāja iesniegtais Finanšu piedāvājums.
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10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “Vides serviss”
Salātu iela 7a, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901
Reģ. Nr.LV43603000807
AS Swedbank, HABALV22
Konts LV55HABA0551029000475
AS "SEB banka", kods: UNLAV2X
Konts LV 86 UNLA 0050 0163 2178 4

SIA “Kvintets M”
Trejkalniņi, Elektriķi, Codes pag
Bauskas nov. , LV -3901
Reģ. Nr. 43603027515
AS "SEB banka", kods: UNLAV2X
LV09UNLA0050008549978

Valdes locekle :

Valdes loceklis:

_________________________/L.Tijone/

___________________________/A. Marinsks /

Tel.63960613
Fax. 63960614
pasts@videsserviss.lv

mob.29465880
kvintetsm@gmail.com

5

Pielikums Nr.1

Pie līguma “Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde”

Tehniskā specifikācija
Tehniskais
piedāvājums*
(aizpilda
pretendents)

Vispārējās prasības traktortehnikai
Rotējošs teleskopiskais iekrāvējs ar grozu
Ne vecāks kā 2005. gads
cilvēku pacelšanai
Transportlīdzekļa grupa
Pašgājējs, iekrāvējs un pacēlājs
Degvielas veids
Dīzeļdegviela
Hidrostatiskā ar maināmu sūkņa
Pārnesumkārba
jaudu
Piedziņas veids

Pilnpiedziņa

Riepu izmērs
Maksimālais pārvietošanās ātrums
Stūrēšanas tips
Atbalsta kājas
Motora jauda
Nostrādāto motorstundu skaits (h)
Atslēgu skaits

Ne mazāk kā R18
Ne mazāk kā 35 km/h
Visi četri riteņi
4 gab.
Ne mazāk kā 100 kW
Ne vairāk kā 5000 h
2 gab.

Ugunsdzēšamais aparāts ar atbilstošu
Ir
tilpumu transportlīdzekļa kategorijai
Avārijas zīme
Aptieciņa

ir
ir

Pacēlāja iekārtas tehniskie parametri
Iekārtas tips
Iekārtas pievada veids
Pagrieziena leņķis
Iekārtas celšanas augstums
Iekārtas groza horizontālais iznesums
Pacēlāja hidrauliskā sūkņa jauda
Maksimālais hidraulikas darba spiediens

Teleskopiska, kombinēta strēle ar
grozu cilvēku pacelšanai
Hidraulisks
360o
Ne mazāk kā 15.0 m
Ne mazāk kā 9.0 m
Ne mazāk kā 130 l/min
Ne vairāk kā 230 bar

Papildus aprīkojums
Kauss ar ietilpību
Palešu dakšas
Palešu dakšas platums
Pacēlāja groza izmēri platums/garums
Iekārtas (pacēlāja) groza celtspēja kg
Iekārtas (pacēlāja) groza vadība

Vismaz 1.0 m3
Celtspēja ne mazāk kā 2.5 tonnas
regulējams
Ne mazāk kā 1m/2m
Celtspēja ne mazāk kā 250 kg
No platformas un no groza
6

Groza stiprinājums veids

Trīs punktu, grozāms

Garantijas un citi nosacījumi
Apmācība par drošu un pareizu tehnikas
Apmācība par drošu un pareizu
ekspluatāciju
tehnikas ekspluatāciju
Traktortehnika
reģistrējama
valsts +
tehniskās uzraudzības aģentūrā.
Piegādes brīdī OCTA polise
+
Ne mazāk par diviem mēnešiem
Garantijas termiņš
Tehnikas tehniskā apskate

Derīga vismaz 6 mēneši

PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “Vides serviss”
Valdes locekle :

SIA “Kvintets M”
Valdes loceklis:

_________________________/L.Tijone/

___________________________/A. Marinsks /

Tel.63960613
Fax. 63960614
pasts@videsserviss.lv

mob.29465880
kvintetsm@gmail.com
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Pielikums Nr.2

Pie līguma “Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde”
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Pielikums Nr.2

Pie līguma “Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde”

PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “Vides serviss”
Valdes locekle :

SIA “Kvintets M”
Valdes loceklis:

_________________________/L.Tijone/

___________________________/A. Marinsks /

Tel.63960613
Fax. 63960614
pasts@videsserviss.lv

mob.29465880
kvintetsm@gmail.com
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Pielikums Nr.3

Pie līguma “Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde”

PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “Vides serviss”
Valdes locekle :

SIA “Kvintets M”
Valdes loceklis:

_________________________/L.Tijone/

___________________________/A. Marinsks /

Tel.63960613
Fax. 63960614
pasts@videsserviss.lv

mob.29465880
kvintetsm@gmail.com
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