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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Iepirkums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Identifikācijas numurs: VS 2018/2;

1.1.

PASŪTĪTĀJS
Pasūtītāja rekvizīti:

1.2.

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:

SIA „VIDES SERVISS”
Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901
Reģ.Nr.360300080, LV 43603000807
AS „Swedbank”, kods HABALV22
Konta Nr. LV55HABA0551029000475
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konta Nr. LV 86UNLA0050016321784
Tālrunis: 639 60613
Fakss: 639 60614
E-pasts: pasts@videsserviss.lv
Larisa Vilka
SIA „Vides serviss” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja,
Mob.: 26574358
e-pasts: larisa@videsserviss.lv

1.3.
1.3.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 21. martam plkst.
14:00, SIA „Vides serviss”, Salātu ielā 7a, Bauskā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Piedāvājums iesniedzams biroja administratorei 9.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00 un piektdienās līdz
plkst.16.00.

1.3.2.

Piedāvājuma atvēršana notiks 2018. gada 21. martā plkst. 14:00, SIA „Vides serviss” 4.
kabinetā, Salātu ielā 7a, Bauskā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne
ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma punktā 1.3.2.
noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas.

1.3.3.

1.3.4.

Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti
personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi,
kas nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un
izsniegti sekretārei-lietvedei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā
veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa
kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma
procedūrā.

1.4.
1.4.1.

Piedāvājuma noformēšana
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda: pasūtītāja
nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums, adrese un atzīme:
Piedāvājums iepirkumam:
“Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde”,
ar identifikācijas Nr. VS 2018/2
neatvērt līdz 2018. gada 21. martam plkst. 14:00
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Piedāvājums sastāv no pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai
konkursā, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.
Pretendentam jāiesniedz viens oriģināls un viena kopija, kas ievietoti 1.4.1. punktā
minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daļas oriģinālam un kopijai jābūt cauršūtiem
atsevišķi tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem
un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijām
norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.
Piedāvājums jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, vai
personālsabiedrība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai
personālsabiedrībā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu, vai personālsabiedrību,
kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
Konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.4. apakšpunktā noteikto
gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.4.2
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1

Iepirkuma priekšmets – viena jauna radio vadāmā nogāžu pļaujmašīna, saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 3)

2.2
2.3

CPV kods – 16310000-1;
Iepirkuma nolikuma saņemšana:

2.3.1

SIA “Vides serviss”, Salātu ielā 7a, Bauskā, kabineta Nr. 4, darba dienās no plkst. 8.00 12.00 un no plkst. 13.00 – 17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00 un piektdienās līdz plkst.
16.00;

2.3.2

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija ir ievietota SIA “Vides serviss” mājaslapā
www.videssserviss.lv sadaļā – Iepirkumi. Tā ir identiska drukātajai versijai un
izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

2.3.3

Līguma izpildes laiks – 60 kalendārās dienas (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma
parakstīšanas brīža.
Piedāvājuma nodrošinājums – nav paredzēts.

2.4.

3.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM
Nosacījumi Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā:
Iepirkumā piedāvājumus var iesniegt personas un personu grupas (apvienības), kas
piedāvā un ir tiesīgas veikt Nolikuma prasībām atbilstošu piegādi.
Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja
šāda reģistrācija ir nepieciešama.
Nolikuma 3.1.2. apakšpunktā noteiktā prasība attiecas uz visiem personu apvienības
dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
Pretendentam un pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība nav

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
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konstatēti “Publisko iepirkumu likuma” 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi.
Pretendents ir tiesīgs pārdot radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas un uzņemties garantijas
saistības.
Piegādātājs trīs gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) ekvivalentas tehnikas vienību piegādi.
Piegādātājs ir veicis ekvivalentas tehnikas servisa apkalpošanu un par iepriekšminēto
pasūtījumu izpildi ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja.
Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu atlases
prasībām, netiek izskatīti un iepirkuma procedūrā nepiedalās

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

4. Iesniedzamie dokumenti
Pretendenta atlases dokumenti:
Komersanta vadītāja parakstīts pieteikums (pielikums Nr. 1) par piedalīšanos iepirkumā.
Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz
personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā.
LR Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka
pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.
Ražotāja vai importētāja izsniegta izziņas kopija vai līguma kopija, kas apliecina, ka
Pretendentam ir tiesības pārdot radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas un uzņemties
garantijas saistības atbilstoši ražotāja standartiem.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

Sarakstu par ekvivalentas tehnikas vienību piegādi iepriekšējos trijos gados,

4.1.4

norādot pasūtītāju un kontaktpersonu, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes
gadu vai laikposmu.
4.2 Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām. (pielikums
Nr. 3).
4.3 Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu (iekļaujot piegādi līdz Bauskai un visus ar to
saistītus izdevumus), par kādu tiks piegādāta Tehniskajai specifikācijai atbilstoša prece.
Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.3.1
4.3.2

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
Iepirkuma komisija veic pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši
Nolikumam un Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) prasībām. Pretendentu
piedāvājumus, kas ir tikuši atzīti par neatbilstošiem pretendentu atlases, tehnisko vai
finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, Iepirkuma komisija tālāk neizskata un
noraida (vai izslēdz) pretendenta piedāvājumu kā neatbilstošu Nolikuma vai PIL
prasībām.
Iepirkuma komisija, lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā,
pamatojoties uz Nolikuma 3.1.4 apakšpunktā noteikto, rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta
devītās daļas nosacījumiem.

5.1

5.2
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Ja Iepirkuma komisija, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikuma 3.1.4. apakšpunktā
minētajiem atlases kritērijiem, konstatē pretendentam vai pretendenta norādītai personai,
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir
personālsabiedrība, PIL 9. panta astotās daļas 2. punkta nosacījumus, tad Iepirkuma
komisija rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas nosacījumiem.
Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Finanšu piedāvājuma vērtēšana
Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu finanšu piedāvājumā. Ja Komisija
konstatē aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un
laboto piedāvājumu, Komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika
konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus.
Iepirkumu komisija iepirkuma procedūrā izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, kas atbildīs nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā
tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
Kritēriji, kuri tiks izmantoti piedāvājumu salīdzināšanai ar mērķi noteikt visizdevīgāko
saimniecisko piedāvājumu, pielietojot izdevīguma punktu metodi :

5.3

5.4
5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

I.

piegādes cena (īpatsvars 50 punkti);

II.

tehniskās īpašības (īpatsvars 20 punkti);

III.

funkcionālās īpašības (īpatsvars 30punkti);

Piezīme: Īpatsvaru vērtību kopējā summa ir 100. Par I. punktā minēto kritēriju maksimālo
punktu skaitu 50 saņem piedāvājums ar viszemāko cenu, bet citu piedāvājumu punktu skaitu
nosaka pēc formulas:
(punktu skaits)=50x (viszemākā cena)/(piedāvājuma cena).
Par II.-III. punktā minētajiem kritērijiem katrs komisijas loceklis novērtējumu veic atsevišķi un
komisijas gala vērtējums ir aritmētiski vidējais komisijas locekļu vērtējums. Komisija kritērijus,
kuri minēti II.-III. punktos, izskatīs, pamatojoties uz piedāvājuma dokumentiem. Par izdevīgāko
tiks uzskatīts piedāvājums, kuram komisija piešķirs summāri vislielāko punktu skaitu. Gadījumā,
ja vairākiem pretendentiem ir vienāds punktu skaits priekšroka tiks dota pretendentam, kuram
būs lielāks punktu skaits pēc kritērija I. (piedāvājuma cena).
5.6.
Iepirkumu komisija neveiks matemātisko aprēķinu, ja iepirkumā piedāvājumu iesniegs
tikai viens pretendents, kurš atbilst visām nolikuma prasībām.
6.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs piegādes līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu, saskaņā
ar nolikuma noteikumiem un līguma pielikumu „Līguma projekts” (Nolikuma pielikums
Nr. 4).
Pretendentam jāparaksta iepirkuma līgums (Nolikuma pielikums Nr. 4) 5 (piecu) darba
dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

6.1

6.2

7.

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1 Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1 pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams, piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai
pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un
dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai;
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7.1.2 pieaicināt ekspertu pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.2.6
7.2.7

piedāvājumu vērtēšanai;
izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents
atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Iepirkuma komisijas pienākumi:
nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu un atbildes uz piegādātāju jautājumiem;
labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to
pretendentu;
vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem
aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma
procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai izbeigšanu;
pārbaudīt pretendentu atbilstību PIL prasībām kompetentās institūcijās, publiski
pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
par iepirkuma procedūras rezultātiem informēt visus pretendentus atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma nosacījumiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa pastu, faksu
vai nodots personiski.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
Pretendenta tiesības:
apvienoties apvienībā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu;
PIL noteiktos termiņos un kārtībā iesniegt iebildumus par Nolikumu;
saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju;
3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes protokola kopiju.
Pretendenta pienākumi:
sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;
sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
sekot līdzi pasūtītāja interneta adresē www.videsserviss.lv, sadaļai Iepirkumi,
ievietotajai informācijai un iespējamai papildu informācijai par iepirkumu, kā arī
sniegtajām atbildēm uz piegādātāju jautājumiem;
sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;
segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.2.4

8.2.5

9.

Pielikumi

9.1 Iepirkumu nolikumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un

saistoši piegādātājiem:
1) Pielikums Nr. 1. – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;
2) Pielikums Nr. 2. – Finanšu piedāvājums;
3) Pielikums Nr. 3. – Tehniskā specifikācija;
4) Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts;
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9.2 Šajā sadaļā minētie Iepirkuma nolikuma pielikumi ir šī iepirkuma nolikuma neatņemama

sastāvdaļa un saistoša visiem pretendentiem.
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Pielikums Nr. 1
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VS 2018/2
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ
Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde
Pretendents
_________________________________________________________________________________
Pretendenta reģistrācijas Nr.
_________________________________________________________________________________
Juridiskā adrese
_________________________________________________________________________________
Kontaktpersona
_________________________________________________________________________________
/ uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
piesakās piedalīties konkursā VS 2018/2 “Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde”
1) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
2) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no
piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā
līguma noslēgšanai.
3) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4) apliecina, ka ir saimnieciski un tehniski spējīgs veikt iepirkuma priekšmetā paredzēto
piegādi;
5) apņemas parakstīt jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegādes līgumu, gadījumā,
ja piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.
______________________________________________________________/Amats/
___________________________________________________________/paraksts, paraksta atšifrējums/
z.v.
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Pielikums Nr. 2
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VS 2018/2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta, ____________________________________,
Reģ. Nr. _______________________,

Piedāvātās vienas jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas________________(modelis) cena,
iepirkuma Nr. VS 2018/1 “Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde” ietvaros, ir:
Līguma summa bez PVN:
PVN:
Līguma summa kopā ar PVN:
EUR cipariem, vārdiem
Piedāvātais garantijas laiks:
______________ mēneši
(skaits ar cipariem un vārdiem)

Pretendents:_______________________________________________
Pretendenta amatpersona,
kurai ir paraksta tiesības
vai pilnvarotās personas
Vārds, uzvārds _____________________________________________
Paraksts ___________________________________________________
Datums ____________________________________________________
z.v.
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Pielikums Nr. 3
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VS 2018/2
Tehniskā specifikācija

Pamatprasības – radio vadāmai nogāžu pļaujmašīnai
Nr.p.k.

Prasību nosaukums

1.
2.
3.
4.

Pļaujmašīna
Izlaiduma gads
Pļaušanas platums
Pļaušanas augstums

5.
6.

Pļaujamais nogāžu
slīpums
Piedziņas sistēma

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Transmisija
Dzinēja tilpums
Dzinēja jauda
Degvielas tips
Degvielas patēriņš
Aizdedze
Darba ražīgums
Ātrums
Papildaprīkojums

16.

Vadības sistēma

17.

Servisa grāmatiņa un
lietošanas instrukcija
Apmācība
Garantija
Apkope

18.
19.
20.
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Prasību standarti

Piedāvājums

Modelis
Jauna, 2017.-2018. gads
Ne mazāk kā 120 cm
Minimālais – ne mazāk kā 7 cm
Maksimālais – ne mazāk kā 12 cm
Ne mazāk kā 40° bez vinčas un 55°
ar vinču
Pašgājējs, hidrauliska, 4X4, 4 riteņu
360° stūrēšanas sistēma
Hidrostatiskā
700-750 cm3
Ne mazāk kā 20 ZS
Benzīns
Ne vairāk kā 4 l/h
Elektriskā
Ne mazāk kā 5000 m2/h
Ne mazāk kā 5 km/h
Hidrauliskā vinča, troses garums
ne mazāk kā 30 m.
Oranžas gaismas mirgojošs
bāksignāls.
Iespēja stiprināt sniega nazi pie
pļaujmašīnas konstrukcijas
Ar tālvadības pulti vismaz 100 m
diametrā, darbības laiks bez
uzlādes ne mazāk kā 16 stundas. Ar
pulti ir iespēja ieslēgt/izslēgt
dzinēju, regulēt pļaušanas
augstumu, apturēt mašīnas
darbības ārkārtas gadījumā
+
+
Ne mazāk kā 24 mēneši
Tehniskās apkopes iespēja un
garantijas remonta iespēja
pļaujmašīnas ražotāja oficiālajā
pārstāvniecībā.
Reakcijas laiks: ne vairāk kā 3
dienas no pasūtītāja pārstāvja
ziņas (e-pastā) saņemšanas laika
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Pielikums Nr. 4
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VS 2018/2
Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegādes līgums 2018/2
Bauskā, 2018. gada ________________________
SIA „Vides serviss”, (Reģ. Nr.43603000807), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, tās valdes
locekles _______________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz uzņēmuma Statūtiem, no
vienas puses, un
SIA
.......
(Reģ.
Nr........),
turpmāk
tekstā
saukta
–
PIEGĀDĀTĀJS,
tās
________________________________personā, kurš rīkojas ................, no otras puses, abas kopā
turpmāk saukti Puses, katrs atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā
saukts – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1 Pamatojoties
uz
SIA
„Vides
serviss”,
Iepirkuma
komisijas
protokola
___________________lēmumu, iepirkuma „Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde
” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/2) Pasūtītājs pasūta, un Piegādātājs piegādā
vienu jaunu radio vadāmo nogāžu pļaujmašīnu, turpmāk Līgumā – Prece, saskaņā ar
iepirkuma „Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. VS 2018/2 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 „Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas
piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/2) Tehniskajai specifikācijai (Līguma
pielikums Nr. 1) un Piegādātāja iepirkumā iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma
pielikums Nr. 2), noteiktajam. Šajā Līguma punktā noteiktā iepirkuma „ Jaunas radio
vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS2018/1)
Tehniskā specifikācija, Piegādātāja iepirkumā iesniegtā Finanšu, Tehniskā piedāvājuma
kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līguma summa un tās samaksas kārtība
2.1 Līgumcena par Preces piegādi ir EUR ..... (.......), PVN 21% ir EUR ......... (...........). Līguma
summa ar PVN 21% ir EUR ...... (.......................).
2.2 Pasūtītājs veic maksājumus Piegādātajam šādā kārtībā:
2.2.1
Pasūtītājs samaksā Piegādātajam avansa maksājumu 10% apmērā no
Līguma kopējās summas, kas sastāda EUR ____ (___________)pēc rēķina saņemšanas
10 (desmit) dienu laikā.
2.2.2
Pasūtītājs samaksā Piegādātājam gala maksājumu 90% apmērā no
Līguma kopējās summas, kas sastāda EUR ____ (___________), 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.
2.3 Preces pieņemšanas-nodošanas akts un preču pavadzīme tiek parakstīti tikai pēc Preces
piegādes Biržu ielā 8b, Bauskā.
2.4 Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus Piegādātājam par Preces piegādi veic ar
pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu, kas noteikts Līgumā 10. punktā.
2.5 Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad tas ir
saņemts Piegādātāja Līgumā norādītajā bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteiktais
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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
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 pļaušanu, 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 ________dienu laikā, skaitot no Līguma
noslēgšanas un spēkā stāšanās dienas. Preci Piegādātājs piegādā un nodod Pasūtītājam
Biržu ielā 8b, Bauskā.
4.1.2
Preces piegādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus.
4.1.3
Preci piegādāt un nodot Līgumā noteiktajā termiņā.
4.1.4
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.
4.1.5
Piegādātājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot
trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
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
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5.1 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 radio vadāmām pļaujmašīnām.
5.2 Preces garantijas termiņš tiek noteikts ____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:
_______________________________________________________.
6. Pušu mantiskā atbildība
6.1 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.
6.2 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.
6.3 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.
6.4 Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
6.5 Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma
sniegšanas Piegādātājam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Piegādātājam aprēķināti un
noteikti saskaņā ar Līgumu.
6.6 Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu
radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
Līgumu.
6.7 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
8.1 Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas
iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktā
maksājuma termiņu vairāk nekā 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 nekā 10
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(desmit) kalendārās dienas;
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.
9. Citi noteikumi
9.1 Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, ka Puses ir
izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
9.2
Ja abu pušu parakstīts Līgums netiks saņemts Pasūtītāja juridiskajā adresē līdz 2018.
gada _____________, Pasūtītājs būs tiesīgs uzskatīt, ka Piegādātājs atsakās parakstīt Līgumu.
9.3
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.
9.4
Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu
saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
9.5
Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.6
Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja Puses ir SIA “Vides
serviss” ekonomiste Larisa Vilka, mob.26574358e-pasts: larisa@videsserviss.lv
9.7
Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Piegādātāja Puses ir_____________
9.8
Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz ____(.....)
lapām, Līgumam ir ___pielikumi uz ____lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Viens Līguma eksemplārs Piegādātājam, otrs Pasūtītājam. Abiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
9.9
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.
8.2.2

10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
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