APSTIPRINĀTS
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisija sēdē
2014.gada 3.novembrī
Sēdes protokola Nr.1
1

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1
Iepirkuma identifikācijas numurs
LOC 2014/13
1.2
Pasūtītājs:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas Nr. 42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63483892; fakss +371 63483890
1.3.
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir lietota blietējamā dubultruļļa piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(2.pielikums).
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma izpildes laiks: transporta līdzekļa piegādes termiņš ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem no
līguma parakstīšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”, stadions „Daugava”, Jūrmalas parks 3,
Liepāja, LV-3401.

1.5.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” Informācijas centrā Brīvības iela 39,
Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pirmssvētku dienās no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00) līdz 2014.gada 14.novembrim pulksten 10:00.
1.5.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa
beigām.
1.5.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks
neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
1.6.
Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs noformējuši un
iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz
dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. Visām izmaksām
piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
1.6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir
svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts
valodā”.
1.6.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3.3.sadaļā
noteiktos dokumentus.
1.6.4. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisijai
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
Iepirkumam „Par lietota blietējamā dubultruļļa piegādi”
(Identifikācijas numurs LOC 2014/13).
Neatvērt pirms komisijas sēdes!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
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1.6.5. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu.
1.6.6. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var
iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam
dokumenta oriģinālam.
1.6.8. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā
persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj
(iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
1.6.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams
ievērot komercnoslēpumu. Pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda
statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas
ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.6.10. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
1.6.11. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā
pielikumu nosacījumiem.
1.6.13. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.7.
Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma
variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.

1.9.

Pasūtītāja kontaktpersona
Par iepirkuma priekšmetu: Raitis Sjanīts, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” tehniskais direktors,
tālr.29453077, e-pasts: raitis@loc.lv
Par iepirkuma procedūru: Eva Ciekurze, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” iepirkuma komisijas
locekle, tālr.26178724, e-pasts: eva.ciekurze@gmail.com.

Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta
nosacījumiem.

1.10.
Nolikuma saņemšana:
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Liepājas Olimpiskais
centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā „Par LOC”, sadaļā „Iepirkumi” (http://www.loc.lv/lv/parloc/iepirkumi/) .
1.11. Papildu informācijas sniegšana:
1.11.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas
lapā pie nolikuma (http://www.loc.lv/lv/par-loc/iepirkumi/). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot
līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.11.2. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo
informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.
2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
2.1. Iepirkuma priekšmets ir lietota blietējamā dubultruļļa piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (CPV
kods – 43312400-7).
2.2. Transporta līdzekļa apmaksas nosacījumi saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 3.pielikums).
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2.3. Pretendents veic transporta līdzekļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja
vārda par saviem līdzekļiem (t.sk., tehniskā apskate, reģistrācijas apliecība, u.c.). Pasūtītājs izsniedz
nepieciešamo pilnvaru transporta līdzekļa reģistrācijai 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas.
2.4. Tehniskā specifikācija ir Nolikuma 2.Pielikums un nosaka piegādājamam transporta līdzeklim
izvirzītās prasības, kas Pretendentam jāievēro, iesniedzot piedāvājumu.
2.5. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.5.1. Piegādes vieta ir SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”, stadions „Daugava”, Jūrmalas parks 3, Liepāja,
LV-3401;
2.5.2. Piegādes laiks ir ne vēlāk kā 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.
Pretendents:
3.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, piegādāt preces un sniegt līzinga pakalpojumus un ir iesniegusi
piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.
3.1.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam,
piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot
šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
3.2.
Prasības Pretendentiem :
3.2.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 prim panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi.
3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un
ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes.
3.2.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
3.2.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus līgumus
(līgumi par transporta līdzekļu piegādi), par kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo līgumu pasūtītāju
atsauksmes.
3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:
3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).
3.3.2. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskā piedāvājuma veidnei (2.pielikums) saskaņā ar
norādīto tehnisko specifikāciju.
3.3.3. Finanšu piedāvājums jāveido, ņemot vērā 2.pielikumā iekļauto Tehnisko specifikāciju:
3.3.3.1. cenā jāiekļauj visas izmaksas par transporta līdzekļa piegādi, transporta līdzekļa reģistrāciju
CSDD, tehnisko apskati un citas izmaksas, kas saistītas ar transporta līdzekļa lietošanas
uzsākšanu.
3.3.3.2. jānodrošina obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) apdrošināšanu pirmajam gadam (12
(divpadsmit) mēnešiem).

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
Vispārīga informācija:
Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija
veic slēgtā sēdē;
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija
nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;
Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai;
Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents
uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
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4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram
pretendentam jāsniedz atbilde.
4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē
pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;
4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.2.
Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību
noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un
veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs
pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši
noteiktajām prasībām un kritērijiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības
iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ,
pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajai un astotajai daļai.
4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas
pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā
norādītos kontaktus.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
4.3.1. Noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
4.3.2. Komisijai ir tiesības vērtēt piedāvātā transporta līdzekļa papildu aprīkojumu, ja tāds tiek piedāvāts,
ņemot vērā paredzēto papildu samaksu pie cenas.

5.1.

5.2.

5. PIELIKUMI
Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā forma (pielikums Nr.1);
5.1.2. Tehniskā specifikācija/Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2);
5.1.3. Līguma projekts (pielikums Nr.3).
Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Nolikuma LOC 2014/13
1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Sabiedrības nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

reģistrācijas numurs

rīkojas
pārstāvības pamats

Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Par lietota blietējamā dubultruļļa piegādi” (LOC 2014/13).
Apliecina, ka:
−

pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes;

−

pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

−

pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus
līgumus (līgumi par transporta līdzekļu piegādi), par kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo
līgumu pasūtītāju atsauksmes;

−

esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma prasībām;

−

visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:

5

Nolikuma LOC 2014/13
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/
TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
1. Kopējās prasības:
1.1. Piegādātājs reģistrē transporta līdzekli CSDD uz Pasūtītāja vārda.
1.2. Piegādātājam jānoslēdz sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas līgums (polise) uz pirmo gadu (12 (divpadsmit) mēnešiem) uz Pasūtītāja vārda.
1.3. Piegādātājs nodrošina transporta līdzekļa garantijas apkalpošanu saskaņā ar transportlīdzekļa
garantijas noteikumiem.
Prasības iegādājamajam
rullim
I PAMATPRASĪBAS
Blietēšanas rullis
Motora jauda
Degvielas veids
Pārnesumkārba (transmisija)
Ražošanas gads
Nolietojums
Ruļļa izmēri
Svars
Vibrators
Pārvietošanās ātrums
Centrafūga
Ūdens tilpne
Apgaismojums
Gabarīti
Vadības ierīce

Tehniskie rādītāji

Piedāvātā ruļla
tehniskie radītāji.
Marka, modelis

Dubultruļļu ar diviem vibratoriem
No 19 kW līdz 28 kW, ieskaitot
Dīzeļdzinējs
Mehāniskā
Ne vecāks par 2001.gadu
Motorstundas-ne vairāk kā 2000 h
Izmēri platums 1200mm, attālums starp asīm
ne lielāks kā 1,9 m
Ne lielāks kā 2900 kg un ne mazāks kā 2600
kg
Abām asīm frekvence 55/66 Hz
Ne mazāk kā 7 km/h
Griezes moments ne mazāks kā 29 kN
Ne mazāka kā 170 litri
Priekšā un aizmugurē
Garums ne lielāks kā 2700mm, platums ne
lielāks kā 1300 mm, austums ne lielāks kā
2700 mm
Ar stūres pastiprinātāju

Piedāvājumā pretendents norāda piedāvātajam transporta līdzeklim atbilstošos tehniskos vai citus rādītājus,
piedāvājuma nosacījumus.
Pretendentam, piegādājot transporta līdzekli, jānodod pasūtītājam arī::
1. tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija;
2. rezerves atslēgas;
3. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
4. apdrošināšanas polise.
Garantijas remontu un tehniskās apkopes nosacījumi un vieta: ___________(norādīt adresi).
Transporta līdzekļa piegādes termiņš: _________ (norādīt termiņu mēnešos, skaitļiem un vārdiem).
Piedāvātā transporta līdzekļa cena (EUR, bez PVN):
PVN, EUR:
Summa kopā, EUR:
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:

z.v.
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Nolikuma LOC 2014/13
3.pielikums
IEPIRKUMA LĪGUMA
par lietota transporta līdzekļa iegādi
Liepāja, 2014.gada __________
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” (turpmāk – Pircējs), VRN. 42103030247, tās valdes priekšsēdētāja Gata
Griezīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības Statūtu pamata no vienas puses,
un
_____ (turpmāk tekstā – Pārdevējs), _____, no otras puses,
kopā saukti Puses, bet katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 82.pantu „Par lietota
blietējamā dubultruļļa piegādi” (ID Nr. LOC 2014/13) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā –
Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums
Nr.1):
1.1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā _____ (turpmāk tekstā – Prece), bet Pircējs pieņem īpašumā un
apmaksā šī Līguma 2.2.punktā noteiktajā kārtībā, par šādu Preci – _____.
1.1.2. Pārdevējs sniedz Pircējam garantijas apkalpošanu, kas ietverti Tehniskajā specifikācijā,
pamatojoties uz Pārdevēja piedāvātajiem noteikumiem, kas norādīti iepirkumā.
1.2. Preci Pārdevējs apņemas piegādāt līdz _____.
1.3. Prece tiek piegādāta Pircēja norādītājā adresē – stadions „Daugava”, Jūrmalas parks 3, Liepāja, LV3401.
1.4. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma un iepirkuma nolikuma izpildi.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Preces cena bez PVN ir EUR _____ (summa vārdiem) (turpmāk tekstā – Līguma summa).
2.2. Samaksu par Preci, Pārdevējs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
2.3. Puses vienojas, ka norēķināšanās par Preci notiek bezskaidrā naudā.
3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
3.1. Pārdevējs piegādā Preci uz Pircēja Līgumā norādīto adresi termiņā, kas norādīts Līguma 1.2. punktā.
3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu,
Pārdevējs iesniedz ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikto reģistrāciju saistītos
dokumentus, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polisi,
ekspluatācijas instrukciju un citus nepieciešamos dokumentus.
3.3. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai
atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Pirms minētās pārbaudes
veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu
Pircējs un norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā
termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja
pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu
iesniegšanas dienas Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta
neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam.
Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam
neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5 (piektajā) darba dienā no
Akta iesniegšanas dienas Pircējam.
3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par
Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu
ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu,
ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās
domstarpības.
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3.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba dienā
no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis
Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu.
3.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.7. Visas īpašuma tiesības uz Pircēju pāriet tikai tad, kad Pircējs ir pilnībā norēķinājies par Preci.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;
4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja garantijas
nosacījumus;
4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas
konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;
4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus
sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums;
4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;
4.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
4.3. Pārdevēja tiesības:
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. Pārdevēja pienākumi:
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam dalībai ceļu
satiksmē;
4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;
4.4.3. veikt Preces reģistrāciju Ceļu Satiksmes Drošības direkcijā (turpmāk - CSDD) uz Pircēja vārda un
segt ar to saistītās izmaksas;
4.4.4. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, ražotāja
garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
4.4.5. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret citu Līguma prasībām
atbilstošu Preci vai novērst nepilnības.
4.4.6. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
5. LĪGUMSODA SANKCIJAS
5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Līguma summas ar PVN par katru kavējuma dienu.
5.2. Ja Pārdevējs Līguma 3.3. un 4.4.5. apakšpunktos noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo Preci pret
jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no nekvalitatīvās Preces
summas par katru nokavēto dienu.
5.3. Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pircējs Līgumā vai Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ:
5.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma summas daļas ar PVN,
kuras apmērā Pārdevējs nav piegādājis Preci līdz paziņojuma par Pārdevēja vienpusēju atkāpšanos no
Līguma izpildes iesniegšanas dienai Pircējam vai Pircēja paziņojuma par Līguma izbeigšanu Pārdevēja
vainas dēļ iesniegšanas dienai Pārdevējam;
5.3.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu.
5.4. Par šajā Līgumā 2.2.punktā noteiktā maksājuma nokavējumu, Pircējs maksā Pārdēvējam līgumsodu
0,05 % no Līguma summas ar PVN proporcionāli par katru maksājumu, attiecībā uz kuru saistība nav
izpildīta, par katru kavējuma dienu.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju vai Pircēju no saistību izpildes.
6. KVALITĀTE
Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai
specifikācijai, Preces ražotāja standartiem, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā
uz Preces kvalitāti.
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7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas varas
dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi.
7.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi
apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai
izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Pusei, bet jebkurai
citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams
novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek
saprastas jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu
ietekme uz Pusēm.
7.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir
jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai
uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz
nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no
rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas.
7.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi
iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par
nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
8.2. Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:
8.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.2.2. Pārdevējs saskaņā ar 3.3. apakšpunktā noteikto kārtību nav novērsis trūkumus;
8.2.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;
8.3. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc
Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pārdevējs maksā
Līgumā noteikto līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus.
8.4. Līguma 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktā noteiktās tiesības Pircējs attiecībā uz katru piegādāto Preci var
izmantot tikai līdz brīdim, kad parakstīts Akts vai saskaņā ar Līguma noteikumiem uzskatāms, ka Prece ir
pieņemta (tas ir, ja Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav
nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu).
8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā
vienojoties.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti atklātā konkursa
dokumentācijā. Atklātā konkursa dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma tekstā lietoti to aprakstītajā
nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir
saistoši atklātā konkursa dokumentācijā paredzētie noteikumi.
9.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā,
pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds tiek
izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
9.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma grozījumus,
labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas saistības, kas ir
noteiktas ar Līgumu.
9.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi
Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā
nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka
otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to
rekvizītiem.

9

9.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši
Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.8. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā Līgumā
norādītajā Pircēja adresē: SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, un
Pārdevēja adresē: _____ un uzskatāma par saņemtu: 1) ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā
par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā
sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav
saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus; 2) ja nodota personīgi pret parakstu dienā, kad tie nogādāti saņēmējam. 3) ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta
apstiprinājuma; 4) ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi.
Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā
norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai
neiespējamību.
9.9. Kontaktpersona no Pircēja puses_____.
9.10. Kontaktpersona no Pārdevēja puses_____.
9.11. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
9.12. Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt pretenzijas otrai Līguma Pusei
par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt zaudējumu atlīdzību, līgumsodus, ja Puse ir
nosūtījusi otrai Līguma Pusei rakstveida pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi un otra Līguma
Puse 7 (septiņu) darba dienu lakā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas nav novērsusi pretenzijā
norādīto saistību neizpildi vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību neizpildes iemesliem.
9.13. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz _____ lapām latviešu valodā, Pircējam tiek
nodoti trīs Līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots viens Līguma eksemplārs, un visiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt visiem Līguma noteikumiem un, to parakstot,
apstiprina, ka saprot tā noteikumus.
9.14. Līgumam tiek pievienots 1 (viens) pielikums – _____:
Pielikums Nr.1 _____;
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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