APSTIPRINĀTS
Cēsu internātpamatskolasattīstības centra
iepirkuma komisijas
2019.gada 12.aprīļa sēdē
protokols Nr.1

Tirgus cenas aptauja Nr. 1/2019
Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas attīstības
centram
Darba uzdevums
1. Pasūtītājs un finansējums
1.1.
Pasūtītāja nosaukums
Juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Kontaktpersona
Tālr. Nr.
Faksa Nr.
Oficiālā elektroniskā pasta adrese

Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs
Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads. LV-4101
90000083637
Zigmunds Ozols
64125233
64125638
ci_ac@skolas.cesis.lv

1.2. Tirgus cenas aptaujas piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums, ņemot vērā zemāko piedāvāto līgumcenu.
1.3. Pasūtītājam ir tiesības mainīt iepērkamo preču kopējo apjomu un iepērkamo preču
sortimentu.
1.4. Piedāvātās atlaides apjoms ir nemainīgs un attiecas uz jebkuru kancelejas preci, ko Pasūtītājs
pasūta pie Pārdevēja.
1.5. Paredzamā līgumcena – līdz 10 000.00 eur
2. Darba uzdevums
2.1. Tirgus cenas aptaujas darba uzdevums ar pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā
internetā http://csip.lv/lv/publiskie_iepirkumi/atklati_konkursi/Tabula.html. Ar Iepirkumu
komisijas apstiprināto darba uzdevumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties pie
Iepirkumu komisijas sekretāres Cēsu internātpamatskolas attīstības centra ēkas 2. stāvā,
234.kab., Bērzaines ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā, darba dienās.
2.2. Tirgus cenas aptaujas darba uzdevuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek
publicētas
Pasūtītāja
mājas
lapā
internetā
http://csip.lv/lv/publiskie_iepirkumi/atklati_konkursi/Tabula.html. Piegādātāja pienākums ir
pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērot to savā piedāvājumā.
3. Tirgus cenas aptaujas priekšmets
3.1. Tirgus cenas aptaujas priekšmets ir kancelejas preču iegāde. Tirgus cenas aptauja tiek dalīta
daļās (saskaņā ar tehnisko specifikāciju, pielikums Nr 3):
3.1.1. Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram (skola).
Piegādes vieta: Bērzaines iela 34, Cēsis, LV - 4101

3.1.2.
Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram
(pirmsskolas grupas). Piegādes vieta: Briežu iela 7, Cēsis, LV - 4101
3.2. Līgumu par kancelejas preču iegādi Pasūtītājs slēgs ar pretendentu, kas piedāvās zemāko
līgumcenu. Preču pasūtīšana notiek telefoniski vai ar e-pasta starpniecību un preces tiek
piegādātas līguma 3.1.1. un 3.1.2. punktā norādītajā iestādes adresē.
3.3. Pasūtītājs var iegādāties no Pretendenta arī citas preces, kuru patēriņš ir neregulārs un nav
iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz līguma slēgšanas brīdi.
4. Prasības pretendentiem
4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības tirgus cenas aptaujā sekojošos
gadījumos:
4.2.1. ja noskaidrojas, ka tas ir iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma
novērtēšanai;
4.2.2. ja vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
4.2.3. ja piedāvājums neatbilst tirgus cenas aptaujas darba uzdevuma prasībām;
4.2.4. ja Pretendents iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo tirgus cenas aptauju.
4.3. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
4.4. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.5. Visos pretendenta atlases dokumentos pretendenta nosaukums ir juridiski pareizs – atbilstoši
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstī reģistrācijas apliecībā minētajam. Pretējā gadījumā komisija ir
tiesīga uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts neprecīzs pretendenta nosaukums, nav iesniegts.
5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un kārtība.
5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 26.aprīļa plkst. 11.30 Pasūtītāja kancelejā (234.kab.)
Bērzaines ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā, 234. kab.
5.2. Publiska atvēršana nav paredzēta.
5.3. Piedāvājumu atvēršana notiks slēgtā sēdē tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām.
5.3. Piedāvājumu var iesniegt par atsevišķu daļu vai abām daļām.
5.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.1.
punktā noteiktajā vietā un termiņā.
5.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
5.6. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to
neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.
6. Piedāvājuma noformējums
6.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:
6.1.1. Titullapa ar nosaukumu “Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai- attīstības
centram 2019. gadā” Tirgus cenas aptauja Nr. 1/2019” un Pretendenta nosaukumu.
6.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus cenas aptaujā (1. pielikums);
6.1.3. Finanšu piedāvājums (2. pielikums);
6.1.4. Tehniskā specifikācija (3. pielikums);
6.1.5. Pretendentam ir jāiesniedz brīvā formā noformēts un paraksttiesīgas personas parakstīts
apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumi.
6.1.6. Ja Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgā
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs, Pretendentam jāiesniedz

šīs iestādes izdota reģistrācijas apliecības kopija (apliecināta ar pretendenta vadītāja
parakstu un zīmogu).
6.3. Visa darba uzdevumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā
un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.
Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu
dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu
tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
6.4. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi,
svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši
lietvedības prasībām.
6.5. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz
uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam, Pretendenta pārstāvja amata
nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).
6.6. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota
pārstāvēt Pretendentu šajā tirgus cenas aptaujā.
6.7. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls. Pretendents piedāvājuma oriģinālu
ievieto aploksnē, aizlīmē, apzīmogo un uz tās jābūt uzrakstam :
- Tirgus cenas aptaujai Nr. 1/2019 „Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai
attīstības centram 2019. gadā’’.
- Iesniedzēja nosaukums un adrese.
- Uz aploksnes jābūt norādei „Neatvērt līdz 26.04.2019. plkst. 11:30”.
7. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
7.1. Piedāvājuma cena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un
tā tiek ierakstīta darba uzdevuma 2. pielikumā „Finanšu piedāvājums”
7.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas paredzamās ar konkrētās
piegādes izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
7.3. Specifikācijā ietvertajām precēm Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez pastāvīgā
klienta atlaides.
8. Cita informācija
8.1. Pretendents par katru daļu vai abām daļām kopā drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
8.2. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot
dokumentus pa pastu vai pa e-pastu, vai piegādājot personiski.
8.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot darba uzdevuma 5.5. noteiktajā gadījumā,
Pretendentiem neatdod.
9. Iepirkuma komisijas tiesības
9.1. Komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto kopēto dokumentu oriģinālus vai
notariāli apliecinātas kopijas.
9.2. Komisija var lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro
sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti piedāvājumā. Komisija šīs tiesības izmanto tikai
attiecībā uz tiem sertifikātiem un dokumentiem, kas ir bijuši iekļauti piedāvājumā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam
jāsniedz atbilde.
9.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

10. Iepirkuma komisijas pienākumi
10.1. Komisijai ir jānodrošina tirgus cenas aptaujas norise un dokumentēšana.
10.2. Komisijai ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska pieeja tirgus cenas aptaujas
dokumentiem Cēsu internātpamatskolas attīstības centra mājas lapā internetā
http://csip.lv/lv/publiskie_iepirkumi/atklati_konkursi/Tabula.html, kā arī jānodrošina iespēja
iepazīties ar tirgus cenas aptaujas dokumentiem uz vietas, sākot ar attiecīgās tirgus cenas aptaujas
izsludināšanas brīdi.
10.3. Ja piegādātājs ir laikus rakstveidā pa e-pastu vai pa pastu pieprasījis papildu informāciju,
Pasūtītājs to sniedz piegādātājam ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas
uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami tirgus
cenas aptaujas dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendenta pienākums ir sekot
Pasūtītāja mājas lapā publicētajai informācijai.
10.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz
informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu
paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
10.5. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo darba uzdevumu,
kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Komisija noraida darba uzdevumam neatbilstošos
piedāvājumus; izvēlas no pretendentiem, kas piedāvājuši tirgus cenas aptaujas darba uzdevumam
atbilstošus piedāvājumus, pretendentu, kas piedāvājis zemāko līgumcenu.
11. Piegādātāja un Pretendenta tiesības
Piegādātājs var pieprasīt papildu informāciju par tirgus cenas aptauju. Papildu informāciju var
pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu, e-pastu vai pa pastu.
12. Piedāvājumu atvēršana
12.1. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.
12.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, adresi, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu līgumam un atlaides apmēru.
12.3. Klātesošie komisijas locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma.
13. Pretendentu atlase
13.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
13.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības tirgus cenas aptaujā, ja:
13.2.1. Pretendentam nav iespējams nodrošināt tehniskajā specifikācijā minēto preču
sortimentu;
13.2.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
13.2.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no darba uzdevumā prasītajiem dokumentiem
vai darba uzdevumā prasīto informāciju;
13.2.4. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo tirgus cenas aptauju.
14. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
14.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu.
14.2. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus.

14.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā līgumcena.
.
15. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
15.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt tirgus cenas aptauju, ja tam ir objektīvs pamatojums,
norādot apstākļus, kas bija par pamatu tirgus cenas aptaujas pārtraukšanai.
15.2. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām darba
uzdevumā izvirzītajām prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu.
15.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu un Pretendentu par tā piedāvājuma noraidīšanas
iemesliem, izraudzītā Pretendenta nosaukumu vai arī norāda visus iemeslus, kāpēc lēmums
par uzvarētāju nav pieņemts vai tirgus cenas aptauja tiek pārtraukta.
15.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai neparaksta un neiesniedz darba uzdevumā
noteiktajā termiņā līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo zemākās
līgumcenas piedāvājumu.
15.5. Ar izvēlēto pretendentu tiek slēgts līgums (4.pielikums).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Zigmunds Ozols

1.pielikums
„Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas
attītības centram 2019. gadā” Nr. 1/2019

PIETEIKUMS
Par piedalīšanos tirgus cenas aptaujā Nr. 1/2019 “Kancelejas preču piegāde Cēsu
internātpamatskolas attīstības centram 2019. gadā”

Pretendents: ________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. _______________________________
Juridiskā adrese __________________________________________________ LV__________
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________
Bankas rekvizīti ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
tā __________________________________________________________________________
direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds
personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecina:
1. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
2. ka pretendents piekrīt visiem tirgus cenas aptaujas darba uzdevuma nosacījumiem.
Ja mūsu Piedāvājums tiks akceptēts, Mēs apņemamies nodrošināt preču iegādes iespējas,
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un šīs tirgus cenas aptaujas Piedāvājumu par kopējo
piedāvājuma summu
_____________________________________________________________________________
( piedāvājuma cena bez PVN vārdos un skaitļos)

_____________________________________________________________________________
( PVN 21% vārdos un skaitļos)

_____________________________________________________________________________
( piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)

Apņemamies Cēsu internātpamatskolas attīstības centra pirkumiem nodrošināt pastāvīgā klienta
atlaidi __________% (procentu) apmērā.
Pretendenta nosaukums,
Likumiskā pārstāvja amats (Pilnvarotā persona), vārds, uzvārds, paraksts,
Datums
Z.v.

2.pielikums
„Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas
attītības centram 2019. gadā” Nr. 1/2019

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2019. gada ____._________________
Pasūtītājs: Cēsu internātpamatskola attīstības centrs
Tirgus cenas aptaujas nosaukums: “Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas
attīstības centram 2019. gadā” Nr. 1/2019
Iepazinušies ar tirgus cenas aptaujas darba uzdevumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam
piegādāt kancelejas preces Cēsu internātpamatskolas attīstības centram saskaņā ar Nolikuma
prasībām un piekrītot visiem noteikumiem, par summu
1.daļa - Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram (skola).
Piegādes vieta: Bērzaines iela 34, Cēsis, LV - 4101
Nr.p.k. Nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.

Summa, EUR

PVN 21%
KOPĀ
2.daļa - Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram
(pirmsskolas grupas). Piegādes vieta: Briežu iela 7, Cēsis, LV - 4101
Nr.p.k. Nosaukums
Summa, EUR
1.
2.
3.
4.
PVN 21%
KOPĀ
Ar šo mēs apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa tirgus cenas
aptaujas dokumenti.
Pretendenta nosaukums,
Likumiskā pārstāvja amats (Pilnvarotā persona), vārds, uzvārds, paraksts,
Datums
Z.v.

4.pielikums
„Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas
attītības centram 2019. gadā” Nr. 1/2019

LĪGUMA PROJEKTS
Nr._____________________

„Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas attīstības centram 2019.
gadā”
Cēsis

2019.gada ____.________________

Cēsu internātpamatskola attīstības centrs, reģ.Nr.____________, juridiskā adrese
______________________________, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs/Pircējs, kura vārdā uz
Nolikuma pamata rīkojas Cēsu internātpamatskolas attīstības centra direktors Zigmunds Ozols,
turpmāk saukts Pircējs,
un
_______ (reģ. Nr. __________), turpmāk tekstā saukts Pārdevējs, tās ___________
personā, kura rīkojas saskaņā ar ___________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra
atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz Cēsu internātpamatskolas attīstības centra Iepirkumu komisijas __.__.20__.
lēmumu tirgus cenas aptaujas Nr. 1/2019 “Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas
attīstības centram 2019. gadā”, Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk un pieņem
kancelejas preces Cēsu internātpamatskolai attīstības centram (turpmāk līguma tekstā – Preces),
atbilstoši Tirgus cenas aptaujas tehniskajai specifikācijai un Finanšu piedāvājumam. Šajā līguma
punktā noteiktās specifikācijas, Pārdevēja finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma kopijas
ir pievienotas līgumam un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Līgums tiks slēgts par atsevišķu daļu vai visām daļām:
1.1.1. 1.daļa - - Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai – attīstības
centram (skola), Piegādes vieta: Bērzaines iela 34, Cēsis, LV - 4101
1.1.2. 2.daļa - Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolai – attīstības
centram (pirmsskolas grupas), Piegādes vieta: Briežu iela 7, Cēsis, LV - 4101
1.2. Puses vienojas, ka Līguma darbības ietvaros Pircējs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku/lielāku
Preču skaitu vai apjomu nekā noteikts Līguma pielikumos.
1.3. Puses vienojas, ka Pircējs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt preci, kas nav iekļauta tehniskajā
specifikācijā.
1.4. Samaksa veicama tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu.
1.3. Preces piegādi un pārdošanu Pārdevējs uzsāk ___.04.2019. gadā un pilda līdz ___.04.2020.
2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz __.04.2020.
3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par līgumā noteikto visa Preču apjoma pārdošanu tiek noteikta EUR _____
(________), tajā skaitā PVN 21% - EUR ______
(_______________) katrai daļai atsevišķi.
3.2. Pārdevējs līdz ar iegādāto preci, Pircējam izraksta un izsniedz pavadzīmes rēķinu.

3.3. Norēķini tiek veikti par katru iegādāto Preces pasūtījuma apjomu (par kuru Puses vienojušās
līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā), 15 (piecpadsmit) dienu laikā no preču-pavadzīmes rēķina
un Preču saņemšanas dienas, ja piegādāto Preču kvalitāte, sortiments, specifikācija un cena atbilst
Pārdevēja šajā līgumā noteiktajā tirgus cenas aptaujā iesniegtajam piedāvājumam un/vai līguma
nosacījumiem.
3.4. Pircējs visus Līgumā noteiktos maksājumus par piegādātajām Precēm veic ar pārskaitījumu
uz Pārdevēja Līguma rekvizītos norādīto bankas kontu.
3.5. Līgumā noteiktie Pircēja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pircējs ir iesniedzis
bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3.6. Līguma pielikumā esošajā Pārdevēja finanšu piedāvājumā noteiktās Preces vienas vienības
cenas tiek noteiktais nemainīgas uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja tās tiek
samazinātas.
3.7. Ja Pircējs iegādājas preces, kas nav bijušas iekļautas Tehniskajā specifikācijā, tas par precēm
maksā cenu, kas noteikta veikalā vai vairumtirdzniecības bāzē iegādes brīdī. Pārdevējs
iegādājamajām precēm piemēro atlaidi - _______ % apmērā, kas noteikta tirgus cenas aptaujas
piedāvājumā.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pircējs apņemas:
4.1.1. ievērot līguma nosacījumus;
4.1.2. informēt Pārdevēju par Preču kvalitātes neatbilstību līguma un tā pielikumu nosacījumiem
ne vēlāk kā nedēļas laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, sastādot par to aktu, bet ne vēlāk,
kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preču un preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas brīža.
4.1.3. Pircēja atbildīgās personas, kuras Pircēja vārdā veic Preces pasūtījumus:
1. _______________________________
2. _______________________________
4.1.4. Gadījumā, ja mainās kāda no līguma 4.1.3. punktā minētajām Pircēja kontaktpersonām, tad
Pircējs par to informē Pārdevēju.
4.2. Pārdevējs apņemas:
4.2.1. gadījumā, ja piegādātās Preces neatbilst līgumā un Pārdevēja līguma 1.1.punktā noteiktajā
tirgus cenas aptaujas iesniegtā finanšu un tehniskā piedāvājuma nosacījumiem un cenai un/vai
līguma 1.1.punktā noteiktā tirgus cenas aptaujas noteikumu sadaļas – Tirgus cenas aptaujas
tehniskā specifikācija noteiktajām prasībām, tad Pārdevējs šādas Preces 2 (divu) dienu laikā no
neatbilstības konstatēšanas brīža (par to Pircējs sastāda aktu un telefoniski paziņo Pārdevējam) uz
sava rēķina samaina pret visiem noteikumiem un nosacījumiem atbilstošām Precēm.
4.3. Puses (vai arī līguma 4.1.3.punktā noteiktās kontaktpersonas un Pārdevējs) atsevišķi vienojas
par katrā konkrētajā Preces pasūtījumā iegādājamo Preču sortimentu un apjomu. No Pircēja puses
atbildīgās personas par šajā punktā minēto Preču pasūtījumu veikšanu ir līguma 4.1.3. punktā
noteiktās personas.
4.4. Līguma 1.1. punktā minētās Preces, apjomos par kuriem Puses vienojušās Līguma 4.3.punktā
noteiktajā kārtībā, Pārdevējs piegādā Pircējam uz Pircēja iestādi, struktūrvienību, kura veikusi
Preču pasūtījumu, ja Pircējs šādu pakalpojumu ir pieprasījis.
4.5. Par Preču saņemšanas apliecinājumu kalpo Pušu vai to atbildīgo personu parakstīta Preču
pavadzīme- rēķins.
5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
5.1. Līgumā noteiktā Preces samaksas termiņa kavējuma Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu
0,1% no summas, kuras samaksa tiek kavēta, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras
samaksa tiek kavēta.
5.2. Ja Pārdevējs kavē Preču piegādes termiņu, par kuru Puses vienojušās līguma 4.2.1. punkta
noteiktajā kārtībā vai arī kavē līguma 4.2.2.punktā noteikto Preču apmaiņas termiņu, tad

Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% apmērā par katru kavēto dienu no Preču pasūtījuma,
kura piegāde vai apmaiņa tiek kavēta, kopējās summas, kas norādīta preču-pavadzīmē rēķinā,
taču ne vairāk kā 10% no Preču pasūtījuma, kura piegāde vai apmaiņa tiek kavēta, kopējās
summas.
5.3. Pircējam, veicot līgumā noteiktos maksājumus par Precēm, ir tiesības vienpersoniski no tiem
ieturēt līgumsodus, kas Pārdevējam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo tā maksātāju (Pusi) no līgumā noteikto saistību izpildes.
5.5.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. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1.Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
6.2.Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo
otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju
kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
6.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņu
pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu.
7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
7.1.Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties par līgumu un tā izpildi 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 LAUŠANA
8.1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to Pircējam,
gadījumos, ja:
8.1.1.Pircējs neveic maksājumus un nokavējuma nauda sasniedz 10% no līguma summas, kas
norādīta līguma 3.1.punktā.
8.2.Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, gadījumos,
ja:
8.2.1.Pārdevējs kavē Preču piegādi vairāk kā 5 (piecas) dienas no līgumā noteiktā Preču piegādes
termiņa;
8.2.2. Pārdevējs vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas kavē līguma 4.2.2.punktā noteikto Preces
apmaiņas termiņu.
8.2.3. Pārdevējs neievēro un/vai nepilda līguma 3.5. un/vai 4.5.punktu nosacījumus.
8.2.4. Pārdevējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ
(piemēram, maksātnespējas ierosināšana, likvidācijas uzsākšana u.c. iemesli)
8.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
8.4. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa tad Pircējam ir pienākums veikt norēķinus
par faktiski saņemto Preci līdz līguma laušanas dienai.
8.5. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistību
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir
vainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar
līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Pārdevēja vainas dēļ, tad Pārdevējs maksā
Pircējam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās
Līguma summas, saskaņā ar Pircēja sagatavotu rēķinu. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods
nomaksājams 5 (piecu) dienu laikā no šajā Līguma punktā noteiktā rēķina izrakstīšanas dienas.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Parakstītais Līgums pilnībā apstiprina Pušu vienošanos. Līguma grozījumi un papildinājumi
ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas līguma slēdzējas puses.
9.2. Parakstot Līgumu, Pārdevējs garantē un uzņemas pilnu atbildību par to, ka Preču, kuras tiks
piegādātas Pircējam šī līguma ietvaros, kvalitāte atbilst Latvijas Republikā noteiktajiem
standartiem un tehniskajiem noteikumiem un Preču izgatavotāja uzrādītajiem parametriem un
kvalitātei, kā arī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
9.3. Puses, tām līgumā noteiktās saistības un to izpildi, nav tiesīgas nodot trešajām personām bez
otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumu, kas noteikts līguma 9.4.punktā.
9.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un
saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.7. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz _ (_____) lapām,
līgumam ir _ pielikumi uz _ lapām, kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas pa vienam
eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
3. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

