APSTIPRINĀTS:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”
Iepirkumu komisijas sēdē
2019. gada 12.augustā
Protokols Nr.1

Iepirkuma

MĒBEĻU UN SKĀRIENJŪTĪGA DISPLEJA IZGATAVOŠANA UN PIEGĀDE
Koncertzālei “Lielais dzintars”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs
Lielais Dzintars 2019/4

Liepāja
2019. gads
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NOLIKUMĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
CPV
PIL
PVN
SIA “Lielais
Dzintars”
Piegādātājs

Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru piemēro publisko iepirkumu
procedūrās Radio ielā 8, Liepājā (turpmāk tekstā – Objekts)
Publisko iepirkumu likums
Pievienotās vērtības nodoklis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas
attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci
Pretendents
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu
Pircēja profils
Pasūtītāja interneta mājas lapa www.lielaisdzintars.lv sadaļa „Par mums”
apakšsadaļas „Dokumenti”, “Aktuālie iepirkumi”
Izpildītājs
Šī iepirkuma uzvarētājs, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums
Objekts
Ēka Radio ielā 8, Liepājā - Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”
Kontaktpersona Juriste Iveta Tumaščika, tālr. +371 634 24555, mob. tālr. 28848228, e-pasts:
jurists@lielaisdzintars.lv.
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un veids
Nosaukums – Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei “Lielais
dzintars”, turpmāk – Iepirkums.
Identifikācijas numurs – Lielais Dzintars 2019/4.
Iepirkuma procedūras veids - iepirkums publiskam piegādes vai pakalpojuma līgumam ar
paredzamo līgumcenu virs 10 000 EUR, nepārsniedzot 42 000 EUR, saskaņā ar PIL 9.pantu.
CPV kods: 39100000-3 (mēbeles), 31521200-6 (stāvlampas), 30231320-6 (skārienekrāna
monitors), 32324100-1 (krāsu televizors)
1.2. Pasūtītājs
SIA „Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr. 42103067790
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63424555
E-pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv
1.3.

Līguma slēgšana, līguma izpildes laiks, vieta

1.3.1.

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, pamatojoties uz uz
iepirkumu komisijas lēmumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentiem un pretendenta piedāvājumu. Ja
Pasūtītājam ir tiesības par katru iepirkuma daļu slēgt atsevišķu līgumu vai vienu līgumu par
visām daļām.

1.3.2.

Līguma izpildes laiks - 6 (sešas) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas. Preču piegāde un
uzstādīšana jāsaskaņo ar pasūtītāju vismaz 5 dienas iepriekš.

1.3.3.

Līguma izpildes vieta – nolikumā norādītais Objekts.

1.4.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks, kārtība, Piedāvājumu atvēršanas kārtība
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1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Lielais Dzintars” – Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”
informācijas centrā Radio ielā 8, Liepājā, LV-3401, darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.19.00
līdz 2019. gada 28.augustā plkst. 14.00.
1.4.2. 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.
1.4.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.4.4. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Lielais Dzintars”, Radio ielā 8, Liepājā, tūlīt pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
1.5. Piedāvājuma spēkā esamība
Pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
1.6.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

1.6.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem Piegādātājiem, kuri būs noformējuši
un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām. Piegādātājam
jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikuma prasībām. Visām izmaksām piedāvājumā
jābūt uzrādītām euro (EUR), norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata.
1.6.2. Piegādātājam piedāvājums jāsagatavo valsts (latviešu) valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā
informācija ir svešvalodā, tad Piegādātājs pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā” prasībām.
1.6.3. Piegādātājam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3. sadaļā
norādītos dokumentus. Piegādātājam jāizmanto pielikumos esošās veidlapas, ja nav norādīts
citādi.
1.6.4. Piegādātājam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē ar norādi:
SIA „Lielais Dzintars”
Iepirkuma komisijai
Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
ar norādi:
Iepirkumam „Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei “Lielais
dzintars”.
Identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2019/4
Neatvērt pirms iepirkumu komisijas sēdes sākuma!
Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)
1.6.5. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas), un šuvuma vietā jābūt paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam,
norādītam cauršūto lapu skaitam.
1.6.6. Piegādātājs iesniedz parakstītu piedāvājumu (skatīt nolikuma 3.2.punkta prasības).
1.6.7. Iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
4.septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
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1.6.8. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz
tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar PIL 9. panta
astoņpadsmito daļu, Pasūtītājs publicēs noslēgto līgumu pircēja profilā internetā.
1.6.9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu. Atsaukto piedāvājumu Iepirkumu komisija neatvērtu nosūta pa pastu Pretendentam.
1.6.10. 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.
1.6.11. Tiek uzskatīts, ka Piegādātāji, 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
Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja Piegādātājs iesniegs vairākus
piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

1.8.

Nolikuma saņemšana
Nolikumam un tā pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircēja profilā.

1.10. Papildu informācijas sniegšana
1.10.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja
Pircēja profilā. 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.
1.10.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātajam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju Pircēja profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī
uzdoto jautājumu.
1.11. Fizisko personu datu aizsardzība
Pasūtītājam ir tiesības apstrādāt šī iepirkuma un/vai tā rezultātā noslēgtā līguma ietvaros no
Piegādātāja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Piegādātāja iesniegtās
informācijas atbilstības nolikuma prasībām izvērtējumu un/vai līgumā noteikto saistību izpildi,
ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
Persona, kura nodod Pasūtītājam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu
subjektu informēšanu. Pasūtītājs ievēro konfidencialitāti un nenodot tālāk trešajām personām
iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad noslēgtajā iepirkuma līgumā ir noteikts
citādāk, vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1. Iepirkuma priekšmets ir mēbeļu, skārienjūtīga displeja – galda, austiņu, televizora piegāde
koncertzālē “Lielais dzintars”. Atsevišķām precēm – fonotēkas koka konstrukcijai –
grāmatplauktam un skaņu ierakstu studijas galdam nepieciešama izgatavošana, piegāde un montāža
Pasūtītāja telpās.
Pasūtītājam nepieciešamās preces, to daudzums un raksturojums norādīts Tehniskajā specifikācijā
(2.pielikums), tai skaitā Fonotēkas “Vientuļā putna ligzda” interjera koncepcijā (6.pielikums) un
Skaņu ierakstu studijas galda rasējumā (7.pielikums).
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Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 daļās:
1.daļa – interjera mēbeles;
2.daļa – izgatavojamā mēbele fonotēkai;
3.daļa – izgatavojamā mēbele - skaņu ierakstu studijas galds;
4.daļa - skārienjūtīgs displejs - galdiņš un bezvadu austiņas;
5.daļa – televizors.
Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.
2.2. Līguma slēgšana, apmaksas nosacījumi
Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu/-us ar izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma dokumentu noteikumiem.
Līgumi tiks slēgti saskaņā ar PIL normām un 5.pielikumu. Līguma teksts var tikt koriģēts atbilstoši
iepirkuma daļā norādītās preces specifikai, nemainot būtiskus līguma noteikumus.
Pasūtītājs apmaksu veic atbilstoši iepirkuma piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem un līguma projekta
(5.pielikums) norādītajā kārtībā.
Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja piedāvājumu cena pārsniedz Pasūtītāja
finanšu resursu iespējas.
2.3. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi
Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un
citas cenu izmaiņas, valsts un pašvaldību nodokļus (izņemot PVN), materiālu, iekārtu, mehānismu,
darbaspēka izdevumus, piegādes, transporta, izlietotā iepakojuma utilizēšanas izdevumus, un citus
izdevumus, bez kā nav iespējama preču piegāde un līguma saistību izpilde. Līgumcenā iekļauta arī preču
garantija. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām vai
neparedzētiem izdevumiem, izņemot līgumā norādītos gadījumus.
2.4. Preču piegāde, saskaņojumi
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

Preču montāža un uzstādīšana nepieciešama, ja tas norādīts Tehniskajā specifikācijā.
Preču piegāde, montāža, uzstādīšana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.
Preces piegāde/montāža notiek ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.
Pasūtītājs saskaņojumus sniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā, ja Tehniskajā specifikācijā paredzēta
preču paraugu, krāsu, materiālu saskaņošana. Saskaņošanas laiks ir iekļauts kopējā līguma
saistību izpildes laikā.
Piegādātajai precei jābūt kvalitatīvai, iepakotai, bez defektiem, pilnā apjomā.

2.5. Garantija
2.5.1.

Piegādātājam jāparedz, ka visām precēm jānodrošina vismaz 2 (divu) gadu garantija no
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.5.2.

Visā garantijas laikā Izpildītājs nodrošina bezmaksas konsultācijas (4., 5.daļa), ja pēc tādām rodas
nepieciešamība.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Prasība:

Iesniedzamais dokuments/pārbaude:

3.1. Pretendents (apakšuzņēmējs un katrs
a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa
piegādātāju apvienības dalībnieks) ir
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reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu
– nolikuma 1.pielikums).
prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam
b) Komisija pārliecinās par Pretendenta reģistrācijas
nepieciešamās
piegāde
un/vai
faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu
pakalpojumu un ir iesniedzis iepirkuma
sistēmā (https://www.eis.gov.lv/) .
piedāvājumu nolikumā noteiktajā termiņā
c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kurš nav
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos
faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
3.2. Iepirkuma dokumentus pašrocīgi paraksta a)
Komisija pārliecinās par Pretendenta
Pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai paraksttiesīgo personu, saņemot izziņas Elektronisko
pilnvarota persona.
iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).
b) Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona,
piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu
vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj Pretendenta atlases
dokumentos.
c) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kurš nav
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgo
faktu apliecinoši dokumenti (kopijas).
3.3. Uz Pretendentu (apakšuzņēmēju un katru
piegādātāju
apvienības
dalībnieku)
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. Komisija pārbauda, ievērojot PIL 9. pantā noteikto
panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas kārtību.
nosacījumi.
3.4. Pretendentam
ir
apakšuzņēmējus.

tiesības

piesaistīt Ja piesaista apakšuzņēmējus, pievieno aizpildītu
veidlapu – Informācija par apakšuzņēmējiem
Informācija
jānorāda
par
tiem (nolikuma 4. pielikums) un vienošanos ar katru
apakšuzņēmējiem,
kuriem
nododamā apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai
darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma
izpildē.
līguma vērtības

3.5. Pretendents ir iesniedzis:
Iesniegta:
- tehnisko specifikāciju;
- aizpildīta un parakstīta veidlapa – Tehniskā
- finanšu piedāvājumu.
specifikācija (nolikuma 2. pielikums), kas atbilst
Cenas piedāvājumā norāda ar 2 zīmēm aiz
nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām,
komata.
- aizpildīta un parakstīta finanšu piedāvājuma
veidlapa (nolikuma 3.pielikums)
3.6. Pretendents var balstīties uz citu personu a) Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs
saimnieciskajām
un
finansiālajām
nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
personu apliecinājumu vai vienošanos par
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
sadarbību konkrētā līguma izpildē.
attiecību tiesiskā rakstura.
b) Pretendenta
un
personas,
uz
kuras
Šajā gadījumā Piegādātājs un persona, uz
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām
kuras saimnieciskajām un finansiālajām
Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par
apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā
norādīts, ka persona, uz kuras iespējām
iepirkuma līguma izpildi.
Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību
par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts,
kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi
uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma
līguma izpildi.
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3.7. Pretendents var balstīties uz citu personu
tehniskajām un profesionālajām iespējām,
ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
attiecību tiesiskā rakstura.

3.8.

Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo
resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā
jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības
dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma
slēgšanu. Piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās
nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru
apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.punkts un 3.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos
izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā
līguma izpildē.
4. PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1.

Vispārīga informācija

4.1.1. Iepirkuma procedūru veic ar SIA “Lielais Dzintars” valdes 2019.gada 02. aprīļa rīkojumu Nr.
10/2.19 izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
4.1.2. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu
Komisija veic slēgtā sēdē.
4.1.3. 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.
4.1.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Ja Komisija pieprasa, lai
Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz
atbilde.
4.1.5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
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 ir tiesības pieaicināt ekspertu.
4.2.

Vērtēšanas kārtība

4.2.1. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību
nolikuma 1.4.1.punkta prasībām, Pretendentu atlases prasībām (nolikuma 3.nodaļa), Starptautisko
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta prasībām un veic piedāvājuma izvēli
atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam.
4.2.2. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisijai ir
tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā
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izvērtēšanas posmā. Noformējuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās
vērtēšanas, ja iepirkuma komisija konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma
izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu.
4.2.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanā komisija pārbauda atbilstību Nolikuma Tehniskās
specifikācijas prasībām. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst norādītajām tehniskajām prasībām,
piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu. Neatbilstošie piedāvājumi tiek izslēgti no tālākās
vērtēšanas.
4.2.4. Pretendenta Finanšu piedāvājuma izvērtēšana un aritmētisko kļūdu pārbaude. Iepirkuma
komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Finanšu piedāvājumā, informējot
Pretendentu par kļūdu labojumiem.
4.2.5. Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma
komisijas pieņemto lēmumu.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Pamatojoties uz PIL 51. pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto zemāko kopējo cenu
katrā no iepirkuma daļām, ja piedāvājums jau iepriekš nav izslēgts no vērtēšanas.
5. PIELIKUMI
5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, veidlapa (1. pielikums);
5.1.2. Tehniskā specifikācija (2. pielikums);
5.1.3. Finanšu piedāvājums, veidlapa (3. pielikums);
5.1.4. Informācija par apakšuzņēmējiem (4. pielikums);
5.1.5. Preču pirkuma līguma projekts (5. pielikums);
5.1.6. Fonotēkas “Vientuļā putna ligzda” interjera koncepcija (6.pielikums);
5.1.7. Skaņu ierakstu studijas galda rasējums (7.pielikums).
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2019/4
Nolikuma 1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

reģistrācijas numurs

Nosaukums
kuras vārdā saskaņā ar

rīkojas
pārstāvības pamats

pārstāvja amats, vārds un uzvārds

Ar šo piesaka dalību iepirkumā “Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde
koncertzālei “Lielais dzintars”” (Lielais Dzintars 2019/4) ________ (norādīt daļu numurus un
nosaukumus, par kurām daļām iesniedz piedāvājumu).
Apliecinu, ka:
-

esam tiesīgi piegādāt Pasūtītājam nepieciešamās preces;

esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma saistību izpildi. Līdz ar to
garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies
pildīt atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām un mūsu piedāvājumam;
-

šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

parakstot šo piedāvājumu, garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un
piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Apņemamies:
- nodrošināt saistību izpildi _________ nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
- piegādājot, uzstādot, montējot Preci ievērot darba drošību, pielietojot iekārtas, materiālus un metodes,
lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu, nebojājot Pasūtītāja un trešo personu īpašumu;
- savākt un utilizēt izlietoto iepakojumu;
- nodrošināt Precei ____________ gadu garantiju.
Pretendenta uzņēmums atbilst (vajadzīgo pasvītrot):
- mikro uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 10 personas, bilance nepārsniedz 2 miljonus euro),
- mazā uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 50 personas, bilance nepārsniedz 10 miljonus euro),
- vidējā uzņēmuma statusam (nodarbina mazāk nekā 250 personas, bilance nepārsniedz 43 miljonus
euro).
______________ datums
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
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Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2019/4
Nolikuma 2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei “Lielais dzintars”
Preču aprakstus skatīt arī atsevišķos failos – Fonotēkas “Vientuļā putna ligzda” interjera koncepcija
(6.pielikums) un Skaņu ierakstu studijas galda rasējums (7.pielikums). Aizpildot pretendenta
piedāvājumu, ņemt vērā 6. un 7.pielikumā izvirzītās prasības.
I.

DAĻA interjera mēbeles
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Norāda tehniskos parametrus, materiālus, atbilstību
prasībām, nepieciešamības gadījumā ražotāju,
iespējams pievienot skices, attēlus vizualizācijai

PRASĪBA
Krēsls + kājsoliņš
(prasības 6.pielikuma 10.lpp.)
Klubkrēsls
(prasības 6.pielikuma 11.lpp.)
Grīdas “spot” lampa
(prasības 6.pielikuma 12.lpp.)

Krēslu paraugus, auduma kategoriju un toni saskaņot ar pasūtītāju pirms piegādes, piedāvājot vismaz 3
dažādus audumus un/vai toņus.
II.

DAĻA - izgatavojamā mēbele fonotēkai
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Norāda tehniskos parametrus, materiālus, atbilstību
prasībām

PRASĪBA
Koka konstrukcija – grāmatplaukts
(prasības 6.pielikuma 15., 16., 17.lpp.)

Materiālu toni un horizontālās grīdas plātnes nodiluma klasi saskaņot ar pasūtītāju pirms izgatavošanas
Preces sastāvdaļas jāizgatavo, jāpiegādā, jāmontē.
III.

DAĻA - izgatavojamā mēbele - skaņu ierakstu studijas gads
PRASĪBA

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Norāda tehniskos parametrus, materiālus, atbilstību
prasībām

Koka konstrukcija – Profesionāls skaņu
ierakstu studijas galds ar atvilktni 88
taustiņu
klaviatūras
ievietošanai,
3
nodalījumiem 4U 19"
(prasības 7.pielikumā)
Materiāls: Skaidu plātne ar melamīna
pārklājumu aparatūras iemontēšanai un
nodalījumu datora ievietošanai.
Krāsa: Melna
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Preces sastāvdaļas jāizgatavo, jāpiegādā, jāmontē.
DAĻA - skārienjūtīgs displejs - galdiņš, bezvadu austiņas

IV.

PRASĪBA

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Norāda tehniskos parametrus, nepieciešamības
gadījumā ražotāju, iespējams pievienot skices, attēlus
vizualizācijai

Skārienekrāna displejs ar multi-touch
tehnoloģiju
(prasības 6.pielikuma 13., 14.lpp.)
Austiņas
• Skaņa
Frekvenču diapazons 10 –22 000 Hz
Pilnā pretestība 16 omi
Magnēta veids Neodīms
Maksimālā ieejas jauda 30 mW
Jutība 105 dB
Skaļruņa diametrs 32 mm
Akustiskā sistēma Slēgta
Membrāna PET
•

Savienojamība
Audio savienojumi 3,5 mm līnijas ieeja
Bluetooth profili
o A2DP
o AVRCP
o HFP
o HSP
Bluetooth versija 4,0
Maksimālā sniedzamība ne mazāk kā 10 m
Vada savienojums vienpusējs
Savienotāja apdare
Vada garums 1,2 m
Savienotājs 3,5 mm stereo
• Piederumi
Audio vads 1,2 m papildu audio vads
Lietošanas instrukcija latviešu/angļu valodās
USB vads Iekļauts uzlādei
•

Lietošanas komforts
Zvanu pārvaldība
o Atbildēt/beigt zvanu
o Noraidīt zvanu
o Mikrofona skaņas izslēgšana
o Zvans aizturēts
o Pārslēgties starp zvaniem un mūziku
Skaļuma vadība Jā
• Strāvas padeve
Akumulatora tips LI polimēru
Uzlādējams Jā
Mūzikas atskaņošanas laiks 16 st. +/- 1 st
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Gaidstāves laiks 45 st. +/- 1 st
Sarunu laiks 15 st +/- 1 st.

V.

DAĻA - televizors

PRASĪBA

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Norāda tehniskos parametrus, nepieciešamības
gadījumā ražotāju, iespējams pievienot skices, attēlus
vizualizācijai

Televizors ar statīvu un sienas kronšteinu
Ekrāns
Izšķirtspēja:3840 x 2160
Ekrāna izmērs (collas): 65"
Ekrāna tehnoloģija:QLED
Attēla kvalitāte:
Picture Quality Index: 3300
Ekrāna formāts:16:9
Ieliekts ekrāns:Nav
High Dynamic Range (HDR):Ir
Attēls:
Auto Motion Plus tehnoloģija, Motion Rate
200, Supreme UHD Dimming, Natural Mode
Support, Contrast Enhancer, HLG, HDR10+,
Quantum HDR 8x, Direct Full Array 4x, Direct
Full Array
3D tehnoloģija:Nav
Smart TV:Ir
Smart TV veids:Tizen
Operētājsistēmas versija:Tizen 5.0
Atbalsta Shortcut:Jā
Audio dekodēšanas tehnoloģija:
Dolby Digital+
Skaņa:
Zemfrekvenču skaļrunis, Multiroom Link,
Audio izejas jauda: 40W, Bluetooth Audio,
Dialog Enhancement, Saļruņu tips: 2.1 ch
Bezvadu savienojumi
Wi-Fi:Ir
Wi-Fi Direct:Ir
Bluetooth:Ir
Fiziskie savienojumi
Ethernet:Ir
HDMI:4
USB (v2.0):2
Savienojumi:
HDMI A/atgriezes kanāla atbalsts, HDMI ātrā
pārslēgšana, Anynet + (HDMI-CEC), Digital
Audio Output (Optic), Analogais uztvērējs, RF
ieeja: 1/1, TV Key, CI+(1.4)
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Kopējie parametri
Funkcijas:
Teleteksts, Spēļu režīms, TV – mobilās ierīces
atspoguļošana, Elektroniskais TV programmu
gids, Web browser, USB HID, Connect Share™
(USB 2,0), BT HID, Bluetooth Low Energy,
Automātiska izslēgšanās, Subtitri, Automātiskā
kanālu meklēšana, 360 Video Player, Digital
Clean View, Gatavs PVR, Connect Share
(HDD), Time Shift, SmartThings App Support,
360 Camera Support, IPv6 Support, Mobilā
ierīce — TV dublēšana, Sound Mirroring
Digitālais TV uztvērējs:DVB-T2CS2
Krāsa: Melna
Izmēri
Izmērs: P x A x Dz (bez statīva):
1449.5 x 831.2 x 61.9 mm (+/- 10 mm)
Izmērs: P x A x Dz (ar statīvu):
1449 x 910 x 285 mm (+/- 10 mm)
Lietošanas instrukcija latviešu/angļu valodās

Datums ______________
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2019/4
Nolikuma 3. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs _________________________________ /nosaukums/ piedāvājam veikt iepirkumā “Mēbeļu un
skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei “Lielais dzintars”” (Lielais Dzintars
2019/4) piegādājamās preces saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, tajā noteiktajā
laikā un veidā.
Piedāvājam piegādāt preces par šādām cenām (aizpilda daļas, par kurām iesniedz piedāvājumu):
Daļas Daļas nosaukums Preces nosaukums
Vienību
Vienas
Kopējā summa
vienības cena
EUR* (bez
Nr.
skaits
(EUR)
PVN)
Krēsls + kājsoliņš
1.daļa
interjera mēbeles
1 gab.
(komplekts)
Klubkrēsls
2 gab.

2.daļa

izgatavojama
mēbele fonotēkai

3.daļa

izgatavojama
mēbele - skaņu
ierakstu studijas
gads

4.daļa

skārienjūtīgs
displejs - galdiņš,
bezvadu austiņas

5.daļa

televizors

Grīdas “spot”
lampa
Koka konstrukcija –
grāmatplaukts

2 gab.

Koka konstrukcija –
skaņu ierakstu
studijas galds

1 gab.

Skārienekrāna
displejs ar multitouch tehnoloģiju

1 gab.

Austiņas

3 gab.

Televizors

1 gab.

1 gab.

Līguma summa EUR bez PVN
PVN 21%
Summa KOPĀ
* cena, kas tiek vērtēta.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt
līguma summu un piedāvāto saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Datums __________________
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2019/4
Nolikuma 4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
iepirkumā “Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei “Lielais
dzintars””
(Lielais Dzintars 2019/4)
Norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē
un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma

Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģ. Nr.,
adrese,
kontaktpersona,
tālruņa numurs

Veicamo
darbu
apjoms %

Darbu raksturojums

Veicamo darbu
apjoms EUR,
bez PVN

Pielikumā: _______________
Piedāvājumam pievieno abu pušu parakstītu vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu preču vai
darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma slēgšanas tiesības
tiktu piešķirtas pretendentam.

___________ datums

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma Lielais Dzintars 2019/4
Nolikuma 5. pielikums
Preču pirkuma līgums Nr.2-5/____/2019
Projekts
Liepājā,

2019.gada ____

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Lielais Dzintars”, reģistrācijas Nr. 42103067790,
juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk – Pircējs, tās valdes priekšsēdētāja Timura
Tomsona un valdes locekļa Alda Kaupas personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt
kapitālsabiedrību kopā, no vienas puses, un
SIA "…", reģistrācijas Nr. …, juridiskā adrese …, turpmāk – Pārdevējs, tās ______ ___ personā, kurš
rīkojas uz ______ un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību ______, no otras puses,
turpmāk abas kopā sauktas arī Puses un katra atsevišķi Puse,
ievērojot, ka SIA “Lielais Dzintars” rīkojas saskaņā ar pilnvarojuma līgumu, kas noslēgts 2015.gada
1.oktobrī ar Liepājas pilsētas pašvaldību,
pamatojoties uz iepirkuma “Mēbeļu un skārienjūtīga displeja izgatavošana un piegāde koncertzālei
“Lielais dzintars””, identifikācijas Nr. Lielais Dzintars 2019/4, (turpmāk – Iepirkums), _____ daļas
rezultātiem, noslēdz šādu preču pirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Līguma priekšmets

Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod …., kas atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un 1.pielikumā
pievienotajai Tehniskajai specifikācijai, turpmāk - Prece.
Pārdevējs Preci piegādā par saviem līdzekļiem, un nepieciešamības gadījumā veic Preces montāžu
un uzstādīšanu Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Radio ielā 8, Liepājā, turpmāk - Darbs.
Preces piegādes/uzstādīšanas termiņš ir līdz ________________.
Preces pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.1.

Līguma summa ir … EUR (…. euro un … centi), pievienotās vērtības nodoklis 21%
(divdesmit viens procents) - EUR, kopējā līguma summa … EUR, turpmāk – Līguma summa,
kas atbilst 2. pielikumā pievienotajai tāmei.
Līguma summā ir iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi, Preces izgatavošanai, piegādei,
montāžai nepieciešamie materiāli, darbaspēka izmaksas, Preces piegādes transporta izmaksas,
garantijas laika izmaksas.
Pircējs Līguma 2.1.punktā minēto Līguma summu apmaksā bankas pārskaitījuma veidā uz
Pārdevēja Līgumā norādīto norēķinu kontu 30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar
naudas pārskaitījumiem.
Ja piegādāta un uzstādīta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko
Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc defektu
pilnīgas novēršanas.
3. Preces piegāde
Pārdevējs piegādā/uzstāda Preci Līguma 1.2.punktā norādītajā vietā.
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Pārdevēja kontaktpersona ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņo telefoniski ar Pircēja
kontaktpersonu Preces piegādes un uzstādīšanas konkrētu laiku.
Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preces atbilstību Līguma noteikumiem. Ja Prece atbilst Līguma
noteikumiem, tiek sagatavots un parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.
Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci tiek sastādīts defektu
akts par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Akts).
Pārdevējam par saviem materiālajiem un finanšu līdzekļiem jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma
noteikumiem neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem 15
(piecpadsmit) dienu laikā pēc Akta sastādīšanas vai citā laikā, par kuru Puses ir vienojušās.
Pircējs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces
pieņemšanas un neveikt samaksu, ja Pārdevēja neievēro Līguma 3.5. punktā noteikto termiņu.
Vienlaicīgi ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Pārdevējs iesniedz Pircējam Preces
lietošanas instrukciju/as latviešu/angļu valodās, ja tas paredzēts Tehniskajā specifikācijā.
4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Pildot Līgumā paredzētās saistības, Puses apņemas savstarpēji sadarboties un nodrošināt
savlaicīgu informācijas apmaiņu, lai tādejādi sekmētu Līgumā paredzēto saistību savlaicīgu un
kvalitatīvu izpildi.
Izpildot šo Līgumu, katra Puse nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti, kura var tikt
izmantota konkurences nolūkos, kā arī veic visus pasākumus, lai novērstu šādas informācijas
izpaušanu.
Pusēm ir tiesības apstrādāt šī Līguma izpildes laikā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus
tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās
prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus
apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu informēšanu. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti
un nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot
gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
Pārdevējs:
4.4.1.
Līgumā norādītajā termiņā un vietā piegādā/uzstāda kvalitatīvu Preci, kas atbilst
1.pielikumā norādītajām prasībām;
4.4.2.
Nepieciešamības gadījumā veic nepieciešamos mērījumus (iepirkuma 2.daļa) un ir
atbildīgs par to atbilstību 1.pielikuma aprakstam;
4.4.3.
saskaņo ar Pircēju Preces paraugus, materiālu, krāsu, auduma kategoriju, ja tas norādīts
Tehniskajā specifikācijā;
4.4.4.
veic Preces piegādi, izkraušanu un uzstādīšanu Pircēja telpās, kā arī ir atbildīgs par
Preces izkraušanas un uzstādīšanas rezultātā Pircēja īpašumam nodarītajiem
bojājumiem;
4.4.5.
sniedz informāciju Pircējam par apstākļiem, kas var kavēt Līguma saistību izpildi.
Pircējs:
4.5.1. sniedz informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;
4.5.2. nodrošina telpas pieejamību Pušu saskaņotajā termiņā, ja paredzēta Preces montāža un
uzstādīšana;
4.5.3. saskaņojumus sniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā, ja Tehniskajā specifikācijā paredzēta
paraugu, krāsu, materiālu saskaņošana. Saskaņošanas laiks ir iekļauts kopējā līguma saistību
izpildes laikā;
4.5.4. samaksā par Līguma noteikumiem atbilstoši piegādātu Preci un izpildītu Darbu Līgumā
noteiktajā kārtībā.
5. Preces kvalitāte un garantija

5.1.
5.2.

Izgatavotajai un piegādātajai Precei ir jābūt jaunai, tai jāatbilst Līguma noteikumiem.
Precei tiek noteikta garantija ________ gadi no Preces pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
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Garantijas termiņš ir spēkā, ja tiek ievēroti Preces lietošanas un garantijas nosacījumi. Garantija
neattiecas uz gadījumiem, ja Preces remonts nepieciešams tāpēc, ka Prece ir tikusi mehāniski
bojāta, veikts remonts bez Pārdevēja ziņas, Prece atrodas neatbilstošos apstākļos.
5.4. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Preces bezmaksas garantijas remontu. Puses vienojas, ka
garantijas laikā konstatējot Preces defektus, Puses sastāda defektu aktu un vienojas par termiņu,
kurā defekti ir jāizlabo. Termiņš nedrīkst pārsniegt 15 (piecpadsmit) darba dienas no akta
sastādīšanas dienas.
5.5. Ja Pārdevējs nepilda garantijas saistības, Pircējam ir tiesība Preces remontu uzticēt trešajai personai
un tādējādi radušos zaudējumus (izdevumus par Preces remontu) ir tiesības piedzīt no Pārdevēja.
5.3.

6. Pušu atbildība
Īpašuma tiesības uz Preci pāriet uz Pircēju pēc pilnas Līguma summas samaksas.
Risks par nejaušu gadījumu, kura rezultātā Prece bojājas vai iet bojā, pāriet no Pārdevēja uz Pircēju
ar Preces nodošanas brīdi, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Laika periodā no Preces
nodošanas brīža Pircējam līdz pilnai Preces apmaksai, t.i., līdz brīdim, kad Pircējs iegūst
īpašumtiesības uz Preci, Pircējs ir atbildīgs par Preces saglabāšanu, ekspluatāciju un
komplektāciju. Visā minētajā laika periodā Pircējs apņemas nodrošināt nepieciešamos apstākļus
Preces saglabāšanai, nodrošināt to pret zādzībām, zaudējumiem, zudumiem, bojājumiem,
lūzumiem, izkomplektēšanu, u.tml.
6.3.
Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces piegādes gadījumā Pārdevēja
pienākums ir veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz
sava rēķina.
6.4.
Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.3.punktā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības pieprasīt
Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no Līguma summas
par katru nokavēto dienu, tomēr nepārsniedzot 10% no Līguma summas.
6.5.
Ja Pircējs neveic Preces apmaksu Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības
pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no savlaicīgi
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, tomēr nepārsniedzot 10% no Līguma summas.
6.6.
Līgumsoda maksājumi tiek veikti saskaņā ar Pušu sagatavotu rēķinu.
6.7.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
6.8.
Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas
varas apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas.
6.9.
Ar nepārvaramiem varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības
izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies
ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
6.10.
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos Puse, kura atsaucas uz šādiem
apstākļiem, 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei, iesniedzot attiecīgus pierādījumus,
kas apliecina un pierāda šādu apstākļu iestāšanos vai to izbeigšanos, kā arī to, ka Puse nevarēja ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek
atbrīvota no saistību izpildes.
6.11. Gadījumā, ja iestājas Līguma 6.9. punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie
termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi
aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.
6.12. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses ir
tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5
(piecas) dienas iepriekš.
6.1.
6.2.

7.1.
7.2.

7. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana
Ja kāda Puse nepilda Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju,
kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma un piegādes līgumiem.
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Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas
Latvijas Republikas tiesā.
7.4.
Līgums var tikt izbeigts ar:
7.4.1. Pušu savstarpēju vienošanos;
7.4.2. Pušu likvidāciju vai reorganizāciju;
7.4.3. Līguma 6.12.punktā noteiktajā gadījumā.
7.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas šādos gadījumos:
7.5.1. ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2., 1.3. punktos noteiktajā vietā un termiņā;
7.5.2. ja Pārdevējs atkārtoti piegādā nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci,
par ko sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti;
7.5.3. Pārdevējs nepilda garantijas laika saistības.
7.6.
Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs neveic
apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.7. Par vienpusēju līguma izbeigšanu rakstiski jābrīdina otra Puse vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš.
Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā Pusēm ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
7.3.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Citi noteikumi

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līgums ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
Pircēja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir valdes loceklis ….., tālrunis: +371 ;
e-pasts: .....@lielaisdzintars.lv.
Pārdevēja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir …., tālrunis: +371 , e-pasts: …..
Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Pušu komunikāciju,
dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. Līguma 8.2.punktā norādītais
pārstāvis ar šo Līgumu tiek pilnvarots parakstīt visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju,
t.sk. Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, defektu aktus.
Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi.
Pārstāvja maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju nomaiņu.
Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti Pusēm vienojoties, rakstiski un ir spēkā no
to parakstīšanas brīža. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi
iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos
gadījumos.
Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sagatavotie Līguma grozījumi vai
papildinājumi, ja tie ir sagatavoti, ievērojot Līguma 8.6.punkta noteikumus, ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, bankas rekvizīti,
paraksttiesīgās personas, pārstāvji, tad tā 3 (trīs) darba dienu laikā informē rakstiski par to otru
Pusi.
Līgums sagatavots latviešu valodā uz (…) lapaspusēm, no kurām (….) lapaspuses ir Līguma
teksts un (….) lapaspuses - tam pievienotie pielikumi, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.
Līgumam ir 2 (divi) pielikumi:
8.10.1. 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”;
8.10.2. 2.pielikums “Finanšu piedāvājums”.
9.

Pircējs

Pušu rekvizīti un paraksti
Pārdevējs

SIA "Lielais Dzintars"
Reģ. Nr.42103067790
Adrese: Radio iela 8, Liepāja,
LV - 3401
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Banka: AS SEB Banka
Konta Nr.: LV77UNLA0050021581868

________________________________

valdes priekšsēdētājs T.Tomsons

_________________________________
valdes loceklis A.Kaupa

_________________________________
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