Apstiprināts:
Iepirkuma komisijas sēdē
2017.gada 27.februārī
Protokols Nr.1
Atklāta konkursa „Par pasažieru mikroautobusa piegādi”
NOLIKUMS

1. Pasūtītājs: SIA “Dzintaru koncertzāle”
2. Reģistrācijas numurs: 40003378932
3. Adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015
4. Tālr.: 67762092 (Sekretariāts),
5. Pasūtītāja kontaktpersonas:
5.1. Pasūtītāja kontaktpersona ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju saistītos
jautājumos: Deniss Piļkēvičs, tālrunis 26191281, deniss@dzintarukoncertzale.lv .
6. Iepirkuma identifikācijas numurs: 2017/4.
7. Iepirkuma līguma veids: Piegāde.
8. Iepirkuma priekšmets: 1 (viena) jauna pasažieru mikroautobusa piegāde SIA „Dzintaru
koncertzāle” vajadzībām (turpmāk – Prece), saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām, CPV kods: 34110000-1.
9. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015.
10. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
11. Samaksas kārtība: samaksa tiks veikta, izmantojot finanšu līzinga pakalpojumus.
12. Garantijas termiņš: ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, virsbūves garantija vismaz 10 (desmit) gadi.
13. Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana:
13.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi (SIA „Dzintaru koncertzāle” Sekretariātā, Turaidas iela 1,
Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67762092) vai nosūtot pa pastu līdz 2017.gada 31.marta, plkst.
14:00. Pasta adrese: Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc šī termiņa piedāvājumi
netiek pieņemti. Pēc norādītā termiņa saņemtos piedāvājumus neatvērtus nosūta atpakaļ.
13.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 Pasūtītāja nosaukums un adrese,
 Pretendenta nosaukums un adrese,
 atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam „Par pasažieru mikroautobusa piegādi”,
identifikācijas Nr. 2017/4, neatvērt līdz 2017.gada 31.martam plkst. 14:00”.
14.3. Piedāvājums jāiesniedz drukātā veidā (datorsalikumā), lapām jābūt cauršūtām ar diegu un
sanumurētām;
14.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt
pievienotam tulkojumam latviešu valodā;
14.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tulkojumus vai norakstus, dokumenta kopija,
tulkojums, noraksts jāapliecina LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
14.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
14.7. Piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura
informāciju jābūt marķētām ar atzīmi “Konfidenciāli”.

14. Iesniedzamie dokumenti:
14.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, saskaņā ar Pielikumā Nr.1
pievienoto formu. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz
personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
14.2. Pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona;
14.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus
norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai
personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
14.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdota Pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, kas izdota atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
14.5. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības
kopija;
14.6. piedāvātās Preces ražotāja vai tā oficiālā izplatītāja izsniegta dokumenta kopija, kas
apliecina, ka Pretendents ir tiesīgs pārdot ražotāja produkciju un tiesīgs uzņemties
garantijas saistības, kas ietver ražotāja produkcijas garantijas laika apkalpošanu;
14.7. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendentam
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešo daļu ir jāiesniedz informācija (līgumi,
pušu savstarpējie apliecinājumi, vienošanās, u.c.), kas apliecina faktu, ka Pretendents būs
spējīgs pildīt savas saistības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu visā iepirkuma līguma
darbības laikā;
14.8. 14.4.-14.6.punktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai
personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī
apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību
piedalīties atklātā konkursā;
14.9. Pretendenta tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts saskaņā ar formu (Pielikums Nr.4):
14.9.1. papildus Tehniskajā specifikācijā pretendentam jānorāda līguma izpildes (Preces
piegādes) termiņš, kas ir ne vairāk kā 3 (trīs) mēneši skaitot no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas;
14.9.2. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.
2);
14.9.3. Pretendentam piedāvājuma Tehniskajā specifikācijā jānorāda tehniskās apkopes
grafiks, norādot visu paredzēto apkopju izmaksas.
14.10. Finansiālais piedāvājums, kurā norāda cenu, par kādu tiks piegādāta Tehniskajā
specifikācijā norādītajam līmenim atbilstoša Prece, kā arī jānorāda obligātās tehniskās
apkopes izmaksas 3 (trīs) gadu periodā vai uz 100 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš
rādītājs iestājas pirmais. Finansiālo piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam
pievienotajai formai (Pielikuma Nr.3);
14.10.1. Preces cena jānorāda, iekļaujot visas izmaksas, tai skaitā visas ar Preces piegādi,
reģistrāciju CSDD, kā arī visas ar valsts nodevām saistītās izmaksas;
14.10.2. cenas jānorāda euro bez PVN, atsevišķi norādot PVN un cenu kopā ar PVN.
15. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
15.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017.gada 31.martā plkst. 14:00 SIA „Dzintaru
koncertzāle” telpās, Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē
var piedalīties pretendentu pārstāvji.
15.2. Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisija piedāvājuma iesniegšanas secībā nosauc pretendentu
un piedāvāto cenu;
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15.3. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un Nolikuma 15.2.punktā minēto ziņu nosaukšanas visi
Komisijas locekļi parakstās uz finansiālā piedāvājuma oriģināla lapām;
15.4. Piedāvājuma atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes protokolā;
15.5. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz;
15.6. Ja pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju;
15.7. Piedāvājuma noformējuma atbilstības, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.
16. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:
16.1. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 1.daļā noteikto pretendentu
izslēgšanas gadījumu esamību veiks tikai attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar
dokumentācijā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, ir piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības;
16.2. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana notiek trīs posmos:
16.2.1. Pirmais posms - pretendentu atlase. Pēc piedāvājumu atvēršanas tiks vērtēts pretendentu
piedāvājuma noformējums un atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 14. un 15.punktā
noteikto. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma 14., 15.punkta prasībām, Komisija
ar balsu vairākumu var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības šajā iepirkumā;
16.2.2. Otrais posms – tehniskā piedāvājuma pārbaude. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma
atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums
neatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no
turpmākās dalības iepirkumā;
16.2.3. Trešais posms – zemākās cenas noteikšana. Komisija izvēlas visām Nolikumā minētajām
prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
17. Lēmuma par rezultātiem pieņemšana un līguma slēgšana:
17.1. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas;
17.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par
iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Pielikumi:
Nr.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Nr.2 Tehniskā specifikācija
Nr.3 Finansiālā piedāvājuma forma
Nr.4 Tehniskā piedāvājuma forma
Nr.5 Līguma projekts
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Pielikums Nr.1 „PIETEIKUMA FORMA DALĪBAI IEPIRKUMĀ”

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
ID Nr.: DZK 2017/4
Piedāvājums atklātam konkursam „Par pasažieru mikroautobusa piegādi”.
Pretendents:
Nosaukums
_______________________________________,
vienotais reģ.Nr.
_______________________________________,
juridiskā adrese
_______________________________________,
pasta adrese
_______________________________________,
tālrunis
_______________________________________,
fakss
_______________________________________,
e-pasts
_______________________________________,
bankas rekvizīti
_______________________________________
_______________________________________,
persona, kura ir tiesīga pārstāvēt
pretendentu vai pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds, amats)
_______________________________________.

Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums> piedāvā piegādāt iepirkuma „Par pasažieru
mikroautobusa piegādi” Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošu
Preci.
Apliecinām, ka:
1. apņemamies ievērot visas iepirkuma dokumentu un to pielikumu prasības un piekrītam
visām iepirkuma dokumentos un to pielikumos izvirzītajām prasībām un noteikumiem;
2. piedāvājums pilnā apmērā ietver Precei noteiktās prasības;
3. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma
dokumentācijā norādītās prasības;
4. neesam snieguši nepatiesu informāciju atlases kritēriju novērtēšanai, visas pieteikumā
sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto Preci ir patiesas un precīzas.

Pieteikumu apliecinu:
Parakstītāja amats,
vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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Pielikums Nr.2 „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”
Tehniskā specifikācija
atklātam konkursam „Par pasažieru mikroautobusa piegādi”
(ID Nr. DZK 2017/4)
Pasūtītājam nepieciešams viens jauns pasažieru transportlīdzeklis:
pasažieru mikroautobuss, atbilstoši tehniskajai specifikācijai:
Pasažieru mikroautobuss
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tehniskās prasības pasažieru mikroautobusam
Dzinējs – dīzelis (ne vairāk kā 2.0L, 110 kw )
Izmešu daudzums atbilstošs Euro 6 standarta prasībām
Me mazāk kā 6-pakāpju automātiskā pārnesumkārba / priekšējo riteņu piedziņa
Sēdvietu skaits 1+1+5 (tumšā apdare)
Salona sēdvietas: 1.rinda 1+1 sēdvietas, otrā rinda (1+1 sēdvietas) uz sliedēm ar grozāmām
sēdvietām, 3 rinda (3sēdvietas) uz sliedēm, viegli bīdāmās.
Mikroautobuss ar standarta riteņu garenbāzi 3000 mm (+/-50mm)
Mikroautobusa garengabarīts (mērot pēc bampera malas) 5000 mm (+/-100mm)
Jumts – standarta (automašīnas kopējais augstums ne vairāk kā 1995 mm)
Aizmugurējās durvis – vienviru uz augšu peceļamās durvis ar apsildāmu logu un logu tīrītāju
Krāsa-metāliska (krāsas tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms iepirkuma līguma slēgšanas)
Stūres pastiprinātājs, ABS, TCS - pretbuksēšanas sistēma, EBD
Vismaz 3 zonu gaisa kondicionētājs un atsevišķu regulēšanas iespēju pasažieru salonā
Vadītāja un pasažiera drošības spilvens
Elektriski regulējami priekšējo sānu logu pacēlāji
Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
Stāvvietā novietošanas palīgs (parkošanās sensori), aizmugurē
Multifunkcionāls displejs
Stereo sistēma ar min.4 skaļruņiem, USB un/vai SD kartes pieslēgumu, bluetooth pieslēgumu
Telefona brīvroku sistēmas sagatave
Automātiskā ātruma kontrole (kruīza kontroles)
Signalizācija – atbilstoša KASKO prasībām, ar pretaizvilkšanas funkciju
Centrālā atslēga
Dzinēja imobilaizers
Patstāvīgās tuvās gaismas
Visas sēdvietas ar trīspunktu drošības jostām, papildus rokturis iekāpšanai (salonā)
Tumši tonēti stikli pasažieru salonā
Riteņu dubļu sargi, tērauda rezerves ritenis, pilna izmēra dekoratīvie nosegi
Pilna salona iekšējā apdare, tekstīlmateriāla grīdas segums priekšā ar gumijas paklājiņiem,
plastikāta / gumijots grīdas segums pasažieru salona daļā
Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais, avārijas trijstūris)
Tehnisko apkopju intervāls:
Tehnisko apkopju izmaksas līdz 100 000 km
Garantija – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai vismaz 100 000 km un virsbūves garantija vismaz 10
(desmit) gadi
Automašīnas reģistrācija CSDD
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Pretendentam jānodrošina:
1) transportlīdzekļa reģistrācija CSDD;
2) transportlīdzekļa piegāde SIA „Dzintaru koncertzāle”, Turaidas iela 1, Jūrmala, pilnā komplektācijā:
a) medicīniskā aptieciņa;
b) ugunsdzēšamais aparāts;
c) avārijas apstāšanās zīme;
d) ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā.
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Pielikums Nr.3 „FINANSIĀLĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA”

Finansiālais piedāvājums
atklātam konkursam „Par pasažieru mikroautobusa piegādi”
(ID Nr. DZK 2017/4)

Nr.
1
2

Pozīcijas cena EUR bez
PVN

Pozīcijas nosaukums
Pasažieru mikroautobusa*
Obligātās tehniskās apkopes izmaksas 3 (trīs) gadu
periodā vai uz 100 000 km nobraukumu, atkarībā no tā,
kurš rādītājs iestājas pirmais
Kopējā cena EUR (bez PVN)
PVN 21%
Kopējā cena EUR (ar PVN)

* cenā iekļautas visas ar piegādi, reģistrāciju CSDD un Tehniskajai specifikācijai atbilstošas
Preces izmaksas.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

_________, __________________
(Vieta)

(datums)

__________________ _______________ _________________
(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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Pielikums Nr.4 „TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA”

Tehniskais piedāvājums
atklātam konkursam „Par pasažieru mikroautobusa piegādi”
(ID Nr. DZK 2017/4)

Pasažieru mikroautobuss <marka, modelis>

Nr.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
11
10
11
12
13
14
15
16
17

Tehniskās prasības pasažieru
mikroautobusam
Dzinējs – dīzelis (ne mazāk kā 2.0L, 110 kw )
Izmešu daudzums atbilstošs Euro 6 standarta
prasībām
Me mazāk kā 6-pakāpju automātiskā
pārnesumkārba / priekšējo riteņu piedziņa
Sēdvietu skaits 1+1+5 (tumšā apdare)
Salona sēdvietas: 1.rinda 1+1 sēdvietas, otrā
rinda (1+1 sēdvietas) uz sliedēm ar grozāmām
sēdvietām, 3 rinda (3 sēdvietas) uz sliedēm,
viegli bīdāmās.
Mikroautobuss ar standarta riteņu garenbāzi
3000 mm (+/-50mm)
Mikroautobusa garengabarīts (mērot pēc
bampera malas) 5000 mm (+/-100mm)
Jumts – standarta (automašīnas kopējais
augstums ne vairāk kā 1995 mm)
Aizmugurējās durvis – vienviru uz augšu
peceļamās durvis ar apsildāmu logu un logu
tīrītāju
Krāsa-metāliska (krāsas tonis jāsaskaņo ar
pasūtītāju pirms iepirkuma līguma slēgšanas)
Stūres
pastiprinātājs,
ABS,
TCS
pretbuksēšanas sistēma, EBD
Vismaz 3 zonu gaisa kondicionētājs un
atsevišķu regulēšanas iespēju pasažieru
salonā
Vadītāja un pasažiera drošības spilvens
Elektriski regulējami priekšējo sānu logu
pacēlāji
Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata
spoguļi
Stāvvietā novietošanas palīgs (parkošanās
sensori), aizmugurē
Multifunkcionāls displejs
Stereo sistēma ar min.4 skaļruņiem, USB
un/vai SD kartes pieslēgumu, bluetooth

Pretendenta tehniskais piedāvājums
(pasažieru mikroautobuss)
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18
19
20
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31

pieslēgumu
Telefona brīvroku sistēmas sagatave
Automātiskā ātruma kontrole (kruīza
kontroles)
Signalizācija – atbilstoša KASKO prasībām, ar
pretaizvilkšanas funkciju
Centrālā atslēga
Dzinēja imobilaizers
Patstāvīgās tuvās gaismas
Visas sēdvietas ar trīspunktu drošības jostām,
papildus rokturis iekāpšanai (salonā)
Tumši tonēti stikli pasažieru salonā
Riteņu dubļu sargi, tērauda rezerves ritenis,
pilna izmēra dekoratīvie nosegi
Pilna salona iekšējā apdare, tekstīlmateriāla
grīdas segums priekšā ar gumijas paklājiņiem,
plastikāta / gumijots grīdas segums pasažieru
salona daļā
Drošības
komplekts
(aptieciņa,
ugunsdzēšamais, avārijas trijstūris)
Tehnisko apkopju intervāls:
Tehnisko apkopju izmaksas līdz 100 000 km
Garantija – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai
vismaz 100 000 km un virsbūves garantija
vismaz 10 (desmit) gadi
Automašīnas reģistrācija CSDD

Ar šo piedāvājumu nodrošinām:
1) transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD;
2) transportlīdzekļa piegādi uz SIA „Dzintaru koncertzāle”, Turaidas iela 1, Jūrmala, pilnā
komplektācijā:
a) medicīniskā aptieciņa;
b) ugunsdzēšamais aparāts;
c) avārijas apstāšanās zīme;
d) ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā
3) Preces piegādes termiņu _______ (ne vairāk kā 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas).
__________________ _______________ _________________
(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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Pielikums Nr.5 „LĪGUMA PROJEKTS”
LĪGUMS
Jūrmalā

2017.gada __________

Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
„Dzintaru
koncertzāle”
tās
valdes
locekļa
______________personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, no
vienas puses, un
__________________ tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk
tekstā saukta - Piegādātājs, no otras puses,
Pasūtītājs un Piegādātājs, līguma tekstā kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties
uz atklāta konkursa „„Par pasažieru mikroautobusa piegādi” (identifikācijas Nr.2017/_________)
rezultātiem, vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Šis līgums, turpmāk tekstā Līgums, regulē tiesiskās attiecības, kas nodibinās un pastāv starp
Līdzējiem sakarā ar pirkuma realizēšanu.
1.2.
Pasūtītājs
pasūta,
pērk
un
apmaksā,
bet
Piegādātājs
pārdod,
piegādā
_____________________________, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar specifikāciju - Pielikums
Nr.1, līdz 2017.gada ________ un nodod to Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajos termiņos,
apjomā un kvalitātē.
1.3. Līguma kopējā summa ir EUR ________ (______ euro) un PVN 21% (divdesmit viens procents)
EUR_____(___ euro).
2. Pasūtījuma izpildes un pieņemšanas nosacījumi
2.1.Piegādātājs nodod ar atbilstošiem dokumentiem, bet Pasūtītāja pilnvarota persona – ________,
pieņem atbilstošā kvalitātē piegādāto Preci Pasūtītāja atrašanās vietā – Jūrmalā, Turaidas ielā 1,
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kurš apliecina Piegādātāja Līguma 1.2.punktā noteikto
saistību izpildi.
2.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma prasībām, Līdzēji savstarpēji vienojas par
līgumsaistību izpildes turpmāko kārtību un termiņiem, sastādot atbilstošu aktu.
3. Savstarpējo norēķinu kārtība
3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt saskaņā ar šo Līgumu iepirkto un piegādāto Preci, izmantojot
līzinga pakalpojumus (saskaņā ar noslēgto līgumu ar līzinga devēja kompāniju).
3.2. Par norēķinu dienu tiek uzskatīts datums, kas fiksēts uz bankas pārskaitījuma apstiprinoša
dokumenta (maksājuma uzdevuma).
4. Garantijas
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece kopumā un katra tās sastāvdaļa atbilst spēkā esošajiem
valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos noteiktajām Preces un tās
sastāvdaļu kvalitātes prasībām, kā arī Preces un tās sastāvdaļu izgatavotāju sniegtajai
informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija vai tehniskā pase).
4.2. Piegādātājs šī Līguma 1.2.punktā minētajai Precei noformē rakstisku garantiju, kas ir būtiska un
neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
4.3. Garantijas termiņš šī Līguma 1.2. un 4.1.punktā minētajai Precei ir __ (____) gadi (vai 100 000 km
nobraukums), virsbūves garantija – vismaz 10 (desmit) gadi no Preces pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas dienas.
4.4. Piegādātājs apņemas konkrētajai Precei noteiktajā garantijas laikā veikt nekvalitatīvās Preces un
to sastāvdaļu nomaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci un tās sastāvdaļām vai veikt garantijas
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remontu. Laika periodā, kamēr tiek nomainīta nekvalitatīvā Prece pret atbilstošas kvalitātes Preci
vai garantijas remonta laikā, Piegādātājs nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Preci.
4.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona pretenzijas par Preci Piegādātājam iesniedz rakstiski.
4.6. Piegādātājs nav tiesīgs novilcināt vai atkāpties no šī Līguma 4.4.punktā noteikto saistību izpildes,
ja Pasūtītājs pretenzijas par Preci ir iesniedzis šī Līguma 4.3.punktā noteiktajā garantijas termiņā.
4.7. Pretenzijas par Preci ir iesniegtas 4.3.punktā noteiktajā garantijas termiņā, ja uz aploksnes, kurā
tiek nosūtīta pretenzija, ir pasta zīmogs ar garantijas termiņa, t.sk. pēdējās dienas, datumu.
5. Līdzēju atbildība
5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja rezultātā tā vainas dēļ tiek
nodarīts kaitējums otram Līdzējam.
5.2. Piegādātājs nes atbildības pienākumu (ka lietu neattiesās, ka tā atbilst spēkā esošiem valsts
standartiem vai citos normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītājām Preču kvalitātes prasībām,
kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, tai nav nekādu apslēptu trūkumu un ka tai ir
visas tās labās īpašības, kādas apgalvotas vai pieņemamas) pret Pasūtītāju par šajā Līgumā
minēto Preci.
5.3. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs nodot savas Līgumiskās saistības, ja vien tās nav pielīgtas ar šo
Līgumu, trešajai personai.
5.4. Piegādātājs par šī Līguma 1.2.punktā minētā izpildes termiņa neievērošanu maksā soda naudu
0,25 % (vienas ceturtdaļas procenta) apmērā no Preces kopējās cenas par katru nokavējuma
dienu, ja vien pirms tam Līdzēji rakstveidā savstarpēji nav vienojušies par izpildes termiņa
pagarinājumu.
5.5. Pasūtītājs par šī Līguma 3.1.punktā minētā apmaksas termiņa neievērošanu maksā soda naudu
0,25% (vienas ceturtdaļas procenta) apmērā no maksājuma summas par katru nokavējuma
dienu, ja vien pirms tam Līdzēji rakstveidā nav savstarpēji vienojušies par citu maksājuma
termiņu.
5.6. Soda naudas samaksa neatbrīvo Līdzēju no līgumā noteikto saistību izpildes.
6. Īpašie noteikumi
Kā Līguma īpašo nosacījumu Līdzēji ievēro, ka Pasūtītājs nav tiesīgs pieņemt Preci, kas
neatbilst šī Līguma nosacījumiem.

7.1.

7.2.

7. Līguma grozīšanas kārtība un atkāpšanās no Līguma
Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantā noteikto.
Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Ja Līgums tiek pirms termiņa lauzts, katram Līdzējam ir pienākums norēķināties ar otru Līdzēju
par jau izdarīto līgumsaistību izpildi.

8. Līguma termiņš un citi noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai abpusējai līgumsaistību
izpildei.
8.2. Līdzēji apņemas visus strīdus, kas varētu rasties šī Līguma sakarā, risināt savstarpējo pārrunu
ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, jautājums tālāk
risināms Latvijas Republikas tiesu iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Līgums izstrādāts latviešu valodā uz __ (__) lapaspusēm __ (__) analogos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku.
8.4. Līdzēji nenes atbildību par šī Līguma daļēju vai pilnīgu nosacījumu neizpildīšanu gadījumā, ja
iestājas nepārvarama vara (Force Majeure), kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
8.5. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir notikumi, kuri izriet ārpus Līdzēju kontroles un atbildības
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- dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš
un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas
Līdzēju iespējamās kontroles robežās.
8.6. Šādā gadījumā katram no Līdzējiem ir pienākums norēķināties ar otru Līdzēju par jau izdarīto
līgumsaistību izpildi.
8.7. Ja nepārvaramas varas apstākļu darbības laiks ir vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas, Līdzēji lemj
par šī Līguma termiņu pārskatīšanu.
Līdzēju juridiskie rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs

Piegādātājs
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