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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.

Iepirkums: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
Identifikācijas numurs: VS 2017/6;

1.2.

PASŪTĪTĀJS
Pasūtītāja rekvizīti:

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,
Tālrunis: 639 60622
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 2017. gada 05. septembrim 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 2017. gada 05. septembrī 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:
” Betona bruģakmens piegāde”,

ar identifikācijas Nr. VS 2017/6
neatvērt līdz 2017.gada 05.septembrim plkst. 14:00
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1.4.2
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

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.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1
2.2
2.3

Iepirkuma priekšmets - betona bruģakmens, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma
pielikums Nr.3)
CPV kods: 44113130-5;
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 – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līdz
līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā kamēr tiek
izlietota kopējā līgumcena.

2.3.4

Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma darbības laiku un nevar tikt mainītas, noslēgtā
Līguma darbības periodā.

2.3.5

Piedāvājuma nodrošinājums - nav paredzēts.

3.1.
3.1.1.

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

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
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3.1.5.
3.1.6.

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība nav konstatēti „Publisko
iepirkumu likuma” 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
Piegādātāja pieredze iepirkuma priekšmetā līdzīgu pakalpojumu sniegšanā.
Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām,
netiek izskatīti un iepirkuma procedūrā nepiedalās

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1

Pretendenta atlases dokumenti

4.1.1

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.

4.1.2

4.1.3

Informāciju par līdzīga rakstura veiktajiem pakalpojumiem un vismaz 2 izziņas vai
atsauksmes no pasūtītajiem, kurās norādīts arī piegādes apjoms un kvalitāte par sniegtajiem
pakalpojumiem ne vairāk, kā trijos iepriekšējos gados, ja pretendents dibināts vēlāk - tad
pieredzei jāatbilst iepriekš minētai prasībai attiecīgi īsākā laikā veiktajiem darbiem.

4.2 Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām. (pielikums Nr.3)
4.3 Finanšu piedāvājums
4.3.1

4.3.2

Finanšu piedāvājumā (pielikumsNr.2) norāda kopējo cenu, kas sastāv no vienību cenu
summām (iekļaujot piegādi līdz Biržu ielai 8b, Bauskā 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. Vienību cenas tiek norādītas ar
precizitāti divi cipari aiz komata.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1

5.2

5.3

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.
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
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5.4
5.5
5.5.1

5.5.2

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, nosakot izvērtēšanas kritēriju - piedāvājums ar viszemāko cenu, kas
atbildīs nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu
bez pievienotās vērtības nodokļa.

6. Iepirkuma līgums
6.1
6.2

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.

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
4.1 Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1 pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs

7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
4.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.2.6
7.2.7

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;
pieaicināt ekspertu pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
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.
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8. Pretendenta tiesības un pienākumi
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

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.

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;
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 2017/6
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

Betona bruģakmens 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 2017/6- “Betona bruģakmens piegāde”;
1) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
2) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 30 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 betona bruģakmens 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 2017/6

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

Nr.
p.k.
1
2

Preces
nosaukums
Betona
bruģakmens
Betona
bruģakmens

Mērvienība

Piedāvātā betona bruģakmens piegādes cena, saskaņā ar iepirkuma Nr. VS 2017/6 “Betona
bruģakmens piegāde”, nolikuma nosacījumiem ir:
Cena par
vienu
vienību
EUR

Izmēri

Apjoms
(m2)*

m2

200x100x60

3000,00

m2

200x100x80

2000,00

Summa

Līguma summa bez PVN:
PVN:
Līguma summa kopā ar PVN:
EUR cipariem, vārdiem

*Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms, pasūtījumi tiks veikti pa daļām, ne mazāk kā
150,0m2 vienā partijā.
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 2017/6

Tehniskā specifikācija
Vispārējās prasības
Betona bruģakmens kvalitātei jāatbilst norādītajām prasībām, kā arī Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

Nr.
p.k.

Pelēka
+
3. klase
3(D)klase
3(H)klase
2(B)klase

Preces nosaukums

1
2

Betona bruģakmens
Betona bruģakmens

Mērvienība

Krāsa
LVS standarts
Izturība pret eroziju
Salum-kusum izturība
Nodilumizturība
Ūdens absorbcija

Tehniskais
piedāvājums
(aizpilda pretendents)

m2
m2

Izmēri

200x100x60
200x100x80

Iespējamie apjomi
(m2)*

3000,00
2000,00

* Pasūtītājs negarantē, ka līguma darbības laikā pilnā apmērā tiks iepirkts tehniskajā specifikācijā
norādītais preču apjoms, kā arī pasūtītājam ir tiesības mainīt preču daudzumus pa veidiem kopējās
līguma summas ietvaros.
Betona bruģakmens piegāde ir jānodrošina 10(desmit) darbu dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas brīža.
Piegādātājam jāiesniedz katrai betona bruģakmens kravai ražotāja atbilstības deklarācijas un
garantijas.

Pretendents:_______________________________________________
Pretendenta amatpersona,
kurai ir paraksta tiesības
vai pilnvarotās personas
Vārds, uzvārds _____________________________________________
Paraksts ___________________________________________________
Datums ____________________________________________________
z.v.
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Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VS 2017/6

BETONA BRUĢAKMENS PIEGĀDES LĪGUMS
Bauskā, 2017. 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 Līdzēji, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, saskaņā ar
iepirkuma procedūru “Betona bruģakmens piegāde”, identifikācijas Nr.2017/6,
pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šāda
satura līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Pamatojoties
uz
SIA
„Vides
serviss”,
Iepirkuma
komisijas
protokola
___________________lēmumu, iepirkuma „Betona bruģakmens piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. VS 2017/6) Pasūtītājs pasūta, un Piegādātājs apņemas piegādāt betona
bruģakmeni, turpmāk Līgumā – Prece, saskaņā ar iepirkuma „Betona bruģakmens
piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/6) 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 „Betona bruģakmens piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. VS 2017/6) Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1) un
Piegādātāja iepirkumā iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.2),
noteiktajam. Šajā Līguma punktā noteiktā iepirkuma „ Betona bruģakmens piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VS2017/6) 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
Līgumcena par Preces piegādi ir EUR ..... (.......), PVN 21% ir EUR ......... (...........).
Līguma summa ar PVN 21 % ir EUR ...... (.......................).
2.2
PASŪTĪTĀJS veic PREČU saņemšanu vai pasūta piegādi. Preču piegāde tiek nodrošināta
saskaņā ar pavadzīmēm-rēķiniem līguma kopējās summas ietvaros.
2.3 PRECES cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas var rasties PIEGĀDĀTĀJAM ar
Līguma izpildi.
2.4 Līguma darbības laikā PRECEI ir spēkā tā cena, ko PIEGĀDĀTĀJS ir piedāvājis
izsludinātajā publiskajā iepirkumā ar identifikācijas numuru 2017/6 „Betona
bruģakmens piegāde”. PIEGĀDĀTĀJAM nav tiesību mainīt Līguma cenu. Gadījumā, ja
PIEGĀDĀTĀJAM ir būtiski iemesli (grozījumi normatīvajos aktos) cenu maiņai, tas
rakstveidā paziņo PASŪTĪTĀJAM par cenu izmaiņu iemesliem un apjomu ne vēlāk kā 1
(vienu) mēnesi iepriekš. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepiekrist cenu izmaiņām.
2.1
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2.5
2.6

2.7

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

PIEGĀDĀTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM preču pavadzīmi – rēķinu par piegādāto preci pēc
atsevišķi saņemtiem PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem.
PASŪTĪTĀJS veic apmaksu, pārskaitot preču pavadzīmē-rēķinā norādīto summu (EUR)
uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu kontu, par piegādāto preci 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
Par PREČU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir pārskaitījis naudu
uz PIEGĀDĀTĀJA bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas datumu un noslēgts uz 12 mēnešiem,
skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām
kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā, kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena.
Līguma termiņš tiek pārtraukts ātrāk, ja PRECES par Līguma kopējo summu ir saņemtas
un līdz ar to šī summa ir dzēsta. Šajā gadījumā Līdzēji paraksta vienošanos.
Par pasūtījumu uzskatāms PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts
pieprasījums pārdot preci, vai iepriekš saskaņots PREČU pārdošanas grafiks.
PIEGĀDĀTĀJAM saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieprasījumu jānodrošina preču piegāde
10(desmit) darbu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
Piegādājamās PRECES daudzumu un laiku PUSES saskaņo pirms katras konkrētās
PREČU partijas piegādes.
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par PRECES kvalitāti, PUSES sastāda
divpusēju aktu par materiāla neatbilstību un to novēršanas termiņiem. Pie akta
sastādīšanas PASŪTĪTĀJS pieaicina PIEGĀDĀTĀJA pilnvarotu personu. Pretenziju
novēršanu PIEGĀDĀTĀJS veic par saviem līdzekļiem.
Pārdodamās PRECES daudzums norādīts pavadzīmē – rēķinā, ko PĀRDEVĒJS izraksta, un
kuru PUSES uzskata par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU
Par saņemtās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,01%
apmērā no neapmaksātā rēķina kopējās summas par katru maksājuma kavējuma dienu.
Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikts līgumsods EUR 50,00 (piecdesmit eiro, 00
centi) apmērā no laikā neveiktā iepirkuma vērtības par katru nokavēto darba dienu.
Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Līdzēju no Līguma izpildes.
PASŪTĪTĀJS un PIEGĀDĀTĀJS tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem
apstākļiem pieder – valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi,
kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas
(uguns nelaime, plūdi PASŪTĪTĀJA vai PIEGĀDĀTĀJA objektos utt., kas saistīti ar šī
Līguma izpildes nodrošināšanu).
Līdzējs, kurš atsaucas uz 4.4.punktā minētajiem apstākļiem, par to iestāšanos otram
Līdzējam paziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot kompetentas valsts
institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu.
PIEGĀDĀTĀJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PASŪTĪTĀJAM visus
pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS
NO LĪGUMA
5.1
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu, ja:
5.5.1 ir notikusi PIEGĀDĀTĀJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
5.5.2 pret PIEGĀDĀTĀJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra;
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PIEGĀDĀTĀJUS atkārtoti ir nokavējis PRECES pārdošanas termiņus saskaņotajā laikā no
PASŪTĪTĀJA pieteikuma saņemšanas brīža;
5.5.4 ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Līguma cenu izmaiņām.
5.2
PIEGĀDĀTĀJAM un PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi par to
paziņojot otram Līdzējam, ja tas pēc rakstveida atgādinājuma nepilda savas saistības.
5.3
Līguma pārtraukšana neietekmē jebkuras citas PIEGĀDĀTĀJA un PASŪTĪTĀJA tiesības,
kas izriet no Līguma. Līguma pārtraukšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS samaksā
PIEGĀDĀTĀJAM par faktiski piegādātās PRECES apjomu.
5.4
Līdzēji vienojas, ka šis Līgums tiek izbeigts, kad par šī Līguma priekšmetu vai tā daļu
PASŪTĪTĀJS izsludina jaunu iepirkumu un noslēdz attiecīgu iepirkuma līgumu.
5.5.3

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
6.1

Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem
Līdzējiem vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildu vienošanos. Visai saziņai
sakarā ar šo Līgumu ir jānotiek rakstveidā.

6.2

Nevienam Līdzējam nav tiesību nodot trešajai personai savas Līguma tiesības un
pienākumus bez Līdzēju rakstiskas vienošanās.

6.3

Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4

Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
no PASŪTĪTĀJA puses: ________________, tālr. _______________
no PIEGĀDĀTĀJA puses: ________________, tālr. _______________
Juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēju pienākums ir 7
(septiņu) dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.

6.4.1
6.4.2
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

7.1

Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā.
Vienošanās tiek noformēta rakstiski.
Ja radušos strīdu Līdzēji neatrisina vienošanas ceļā, to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtība.
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiks PASŪTĪTĀJA vai PIEGĀDĀTĀJA
reorganizācija, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs,
informējot par to otru Līdzēju.
Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi, ja
tādi būs, kā arī PREČU pieņemšanas un nodošanas akti.
Līgumam pievienots pielikums: Tehniskā specifikācija un cenas.
Līgums (t.sk.pielikumi) sastādīts uz __(______) lpp., divos eksemplāros - pa vienam
katrai Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. Pielikumā:
Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
7.1.1
Pielikums Nr.1-Tehniskā specifikācija;
7.1.2
Pielikums Nr.2 - Piegādātāja iesniegtā Tehniskā specifikācija;
7.1.3
Pielikums Nr.3 Piegādātāja iesniegtais Finanšu piedāvājums.

8. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
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