Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Darba jaku un bikšu piegāde”, identif.Nr.SIA-RM-2018/58

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.SRM-19-_________-lī
1.iepirkuma daļa
Rīgā, 2019. gada 14.janvārī
SIA „Rīgas meži”, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESSPO”, tās prokūrista Riharda Ošiņa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar prokūru, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkuma „Darba jaku un
bikšu piegāde”, identif.Nr.SIA-RM-2018/58 rezultātiem 1.iepirkuma daļai, bez maldības, viltus un
spaidiem noslēdz šādu Līgumu, par turpmāk minēto:
1.
Definīcijas
1.1.
Iepirkums – Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veikts iepirkums “Darba jaku un bikšu
piegāde”, iepirkumu identifikācijas Nr. SIA RM 2018/58.
1.2.
Prece – Piegādātāja iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā norādītās darba jakas (1.iepirkuma
daļa), par kuru Piegādi saskaņā ar Nolikumu tiek slēgts Līgums.
1.3.
Līguma kopējā cena – maksimāli iespējamā kopējā samaksa par Preču Piegādi Līguma tekstā
noteiktajā kārtībā un apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2.
Līguma priekšmets
2.1.
Līguma priekšmets ir Preces Piegāde Pasūtītājam. Piegādātājs piegādā Preci un Pasūtītājs
apņemas pirkt, saņemt un apmaksāt Preci Līguma tekstā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā.
2.2.
Piegādātājs piegādā Preci atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam, Līguma
noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3.
Pasūtītājam ir tiesības iegādāties papildu Preču apjomu, piemērojot iepirkumā finanšu
piedāvājumā norādītās vienības cenas. Kopējais papildu Preču apjoms Līguma izpildes laikā nepārsniegs
10% no Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma kopējās cenas bez PVN.
3.
Līguma kopējā cena un termiņš
3.1.
Līguma kopējā cena ir EUR 10 550,00 (desmit tūkstoši pieci simti piecdesmit euro 00 centi) bez
PVN. Līguma kopējo cenu veido visu Preču, kuras Pasūtītājs ir iegādājies Līguma darbības laikā,
sasummēta vērtība. Līguma kopējā cena var palielināties par 10%, ja Pasūtītājs izmanto Līguma
2.3.punktā noteiktās tiesības iegādāties papildu Preču apjomus.
3.2.
Papildus Līguma kopējai cenai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.3.
Līguma stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā 3 (trīs) mēnešus no tā noslēgšanas
dienas.
4.
Pušu pārstāvji
4.1.
Pasūtītājs pilnvaro savu atbildīgo personu Mežsaimniecības daļas vadītāju Jāni Ģērmani, tālr.Nr.
+371 29225099, e-pasts: janis.germanis@riga.lv , lai tas Līguma darbības laikā veiktu šādas darbības:
4.1.1. Apzinātu nepieciešamo Preču veidu un daudzumu un veiktu to pasūtīšanu no Piegādātāja,
saskaņojot Piegādes laiku;
4.1.2. Pārbaudītu piegādāto Preču daudzumu, kvalitāti un atbilstību Tehniskajam piedāvājumam;
4.1.3. Pieņemtu Preci un parakstītu Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi;
4.1.4. Informētu Puses par konstatētajiem Preces trūkumiem.
4.1.5. kontrolētu Līguma tekstā noteikto saistību izpildi.
4.2.
Pasūtītāja darbinieks, kas nav minēts 4.1. punktā, ir tiesīgs veikt 4.1.punktā minētās darbības,
pamatojoties uz atsevišķu Pasūtītāja pilnvarojumu.
4.3.
Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: prokūrists Rihards Ošiņš, Tālr. Nr.
+371 26477829, e-pasts: rihards.osins@vesspo.lv , kuram ir noteikti šādi pienākumi:
4.3.1. saskaņot ar Pasūtītāju katras Piegādes laiku un apjomu;
4.3.2. parakstīt Pavadzīmi;
4.3.3. koordinēt līgumsaistību izpildi no Piegādātāja puses.
5.
Preces piegādes noteikumi, vieta un termiņi
5.1.
Piegādātājam ir pienākums piegādāt Preci ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma
noslēgšanas dienas.
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5.2.
Pasūtītāja Preču Piegādes adrese ir: Jūrmalas gatve 78d, Rīga, LV -1029, Preču piegādes
adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Piegādātāju informē 1 (vienu) darba dienu pirms saskaņotā Piegādes
termiņa.
5.3.
Ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms attiecīgas Preces Piegādes Piegādātājam ir pienākums
saskaņot ar attiecīgo Pasūtītāja pārstāvi Preces Piegādes laiku, ņemot vērā, ka Preces Piegāde var notikt
jebkurā darba dienā no plkst.8:30 līdz 17:00 Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā.
6.
Preces pieņemšanas kārtība
6.1.
Piegādātājs Preci Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu,
īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (latviešu valodā).
6.2.
Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītāja pārstāvis apstiprina ar savu parakstu uz
Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.
Preces nodošanas brīdī tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums.
6.3.
Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci vai Piegādi, kurā nav
iekļautas visas apstiprinātās Preces. Informāciju par neatbilstībām Pasūtītāja pārstāvis norāda Pavadzīmē
un nepieņem visu Piegādi vai pieņem daļu Piegādes, Pasūtītājs šajā gadījumā apmaksā tikai to Piegādes
daļu, kuru ir pieņēmis.
6.4.
Ja Piegādātāja dokumentos norādītais Preču daudzums neatbilst reāli saņemtajam to apjomam,
Piegādātājs veic attiecīgas korekcijas.
6.5.
Atbildība par Preču saglabāšanu un uzglabāšanu pāriet Pasūtītājam no Pavadzīmes parakstīšanas
brīža.
7.
Samaksas kārtība
7.1.
Piegādātāja Finanšu piedāvājumā iekļautās vienību cenas nedrīkst tikt pārsniegtas visā Līguma
darbības laikā. Piegādātājam ir tiesības piegādāt Preci par vienības cenu, kas ir mazāka, nekā tā Finanšu
piedāvājumā norādītā.
7.2.
Pasūtītājs maksā Piegādātājam par katrā pasūtījumā faktiski Piegādāto Preci, bet kopumā ne
vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu. Pasūtītājs samaksu veic, ja pieprasījumu veicis Pasūtītāja
pārstāvis, Prece ir Līguma noteikumiem atbilstoša un Preces Pavadzīme ir abpusēji parakstīta, kā arī līdz
samaksas dienai nav konstatētas un izteiktas Līguma 8.3.punktā norādītās pretenzijas.
7.3.
Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma 7.2.punktam atbilstošas Pavadzīmes saņemšanas
dienas, apmaksā Pavadzīmi, izņemot gadījumā, ja pēc Preces pieņemšanas tiek konstatēta Līguma
noteikumiem neatbilstoša Prece. Trūkumu gadījumā atmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
Līguma noteikumiem atbilstošas Preces saņemšanas un attiecīgās Pavadzīmes parakstīšanas dienas.
7.4.
Pasūtītājs apmaksu par Preci veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.
7.5.
Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
7.6.
Katra Puse sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumu.
7.7.
Maksājuma kavējuma dēļ Piegādātājs nedrīkst aizkavēt pasūtīto Preču Piegādi tā apstiprinātajā
Piegādes laikā.
7.8.
Neparedzētus izdevumus, kas nav iekļauti Līguma cenā, bet nepieciešami pilnīgai Līguma
izpildei, sedz Piegādātājs.
7.9.
Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs,
Piegādātājs norāda Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RM 2018/58 un Līguma numuru un datumu. Ja
Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Pavadzīmē, Pasūtītājam, bez jebkādām
soda sankcijām, ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr
Piegādātājs nav novērsis nepilnības, neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.
8.
Preces garantijas nosacījumi
8.1.
Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā
uz Preces Piegādi un garantijas nodrošināšanu Preces garantijas laikā.
8.2.
Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no Preces pieņemšanas
dienas. Šajā termiņā Piegādātājs nodrošina, ka Prece saglabā Preces īpašības, kuras neietekmē
nolietojums.
8.3.
Par Preces redzamajiem trūkumiem Pasūtītājam ir jāpaziņo Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu
laikā no Preču pieņemšanas dienas. Par Preču slēptajiem trūkumiem Pasūtītājam ir jāpaziņo Piegādātājam
5 (piecu) darba dienu laikā no šo trūkumu atklāšanas dienas. Trūkumu gadījumā Pasūtītājs nosūta
Piegādātājam rakstveida pretenziju, norādot konstatētos trūkumus, un uzaicina Piegādātāju Pasūtītāja
norādītajā adresē un termiņā ierasties sagatavot aktu par Preces konstatētajiem trūkumiem. Piegādātāja
neierašanās gadījumā Pasūtītāja norādītajā adresē un termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sagatavot aktu
un nosūtīt sagatavoto aktu Piegādātājam.
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8.4.
Visas Līguma nosacījumiem neatbilstošās Preces Piegādātājs par saviem līdzekļiem nomaina pret
Līguma nosacījumiem atbilstošām Precēm un piegādā Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā no Pasūtītāja paziņojuma par atklātajiem trūkumiem saņemšanas dienas, vai, ja objektīvu iemeslu
dēļ tas nav iespējams un Pasūtītājs piekrīt, ar to saskaņotā termiņā. Ja nomaiņa nav iespējama un Pasūtītājs
ir veicis apmaksu, Piegādātājs atmaksā attiecīgo summu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
8.5.
Ja Piegādātājs nepiekrīt, ka Prece ir Līguma noteikumiem neatbilstoša, tas informē Pasūtītāju par
objektīviem iemesliem.
8.6.
Piegādātājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, ka
Pasūtītājs nav ievērojis iesniegto Preces lietošanas instrukciju un uzglabāšanas noteikumus.
8.7.
Visus izdevumus garantijas nodrošināšanai, sedz Piegādātājs.
9.
Pasūtītāja tiesības un pienākumi
9.1.
Pasūtītājs apņemas sniegt precīzu un skaidru informāciju par tam nepieciešamo Preču veidu un
apjomu.
9.2.
Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līguma tekstā noteiktajā termiņā un apmērā.
Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumāā noteiktajā kārtībā.
9.3.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt
informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku.
9.4.
Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Pavadzīmi, ja ir piegādāta pasūtītā Prece saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
10.
Piegādātāja tiesības un pienākumi
10.1.
Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt
apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, iepriekš rakstiski to
saskaņojot ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji vai citas trešās
personas, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā, it kā pats būtu pildījis attiecīgo
Līguma daļu.
110.2. Piegādājot Preci, Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pasūtītāja pārstāvja tiešie
norādījumi un prasības.
10.3.
Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā sniegt
informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.
10.4.
Piegādātājs garantē Preces kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja noteiktajām tehniskajām prasībām.
10.5.
Piegādātājs garantē, ka Prece un tās iepakojums atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos
normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja
sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī
garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas un nepārveidotas Preces oriģināliepakojumā (izņemot
gadījumā, ja Piegādātājs Preci ražo).
11.
Nepārvarama vara
11.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
11.2.
Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
(ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem
rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un
paredzama viņa Līguma tekstā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir
jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
11.3.
Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām
līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei
laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
12.
Pušu atbildība
12.1.
Par katru nokavēto Piegādes vai trūkumu novēršanas dienu Piegādātājs pēc Pasūtītāja
pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no apstiprinātā
pasūtījuma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no apstiprinātā pasūtījuma apmēra.
12.2.
Ja Pasūtītājs Līguma tekstā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci,
Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no
laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti)
no apstiprinātā pasūtījuma apmēra.
12.3.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
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12.4.
Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu
vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju, ir tiesības ieturēt
līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.
12.5.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses, tās darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības,
ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.
12.6.
Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no
Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu, savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka
šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no
Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.
13.
Konfidencialitāte
13.1. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības
laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura saistīta ar
Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski
uzglabāta vai jebkura cita veida informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja
šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām
uz to ir likumīgas tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciālas informācijas nodošanas brīdi
publiski zināma.
13.2. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus
(turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga
nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma
izpildes mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo
spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas
Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
13.3. Katra Puse var pieprasīt, lai otra Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto
datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai
to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz
Piegādātāja e-pasta adresi: rihards.osins@vesspo.lv un/vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rigasmezi@riga.lv
.
13.4. Puses apliecina, ka šajā Līguma norādītā informācija par Pušu pilnvaroto personu datu iesniegšanu
otrai Pusei ir saskaņota ar attiecīgajām pilnvarotajām personām un tās ir informētas par viņu personas datu
iekļaušanu šajā Līgumā, nodošanu otrai Pusei, ievadīšanu un apstrādi otras Puses datu bāzē, lai izmantotu
Līgumā norādīto mērķu sasniegšanai.
13.5. Pasūtītāja pilnvaroto personu iespējamā datu iesniegšana parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam
vai citai personai ir saskaņojama iepriekš rakstveidā ar Pasūtītāju.
13.6. Piesaistot papildu datu apstrādātāju, to piesaistītājs apņemas iekļaut līgumā ar šo apstrādātāju
prasības, kuras ir identiskas šajā Līguma sadaļā noteiktajām prasībām.
13.7. Nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz otras
puses nodoto personas datu apstrādi, informēt par to otras Puses Līguma norādīto pilnvaroto personu.
13.8. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas
cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā
radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
13.9. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības
termiņš.
14. Līguma grozīšanas kārtība
14.1.
Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu
Pušu pilnvaroto pārstāvju (ar paraksta tiesībām) parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
61.pantu.
14.2.
Piegādātājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot kopumā ne
vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) pozīcijas no Tehniskajā piedāvājumā norādītajiem materiāliem,
izstrādājumiem ar tehniskajai specifikācijai atbilstošiem ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem, ja to
piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un:
14.2.1. tie vairs netiek ražoti un to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā
Līguma tekstā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un nodrošina to pašu funkciju, un Piegādātājs
iesniedz attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu
dokumentu) apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu, vai
14.2.2. pēc Līguma noslēgšanas ražotāji Precēm ir raduši inovatīvus risinājumus, par kuriem kādai no
Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija
iespējama Iepirkuma norises laikā (tiek piedāvāts attiecīgās Preces jaunāks modelis), Piegādātājs to ir
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gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto un Piegādātājs iesniedz attiecīgā ražotāja
vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) apliecinājumu par
jaunāka Preces modeļa ieviešanu pārdošanā, vai;
14.2.3. Piegādātājs ir beidzis sadarbību ar attiecīgās Preces ražotāju vai tā pārstāvi un tam vairs nav
iespējams šo Preci iegādāties, un Piegādātājs iesniedz attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja
(iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) apliecinājumu par sadarbības pārtraukšanu.
14.3.
Lai izmantotu Līguma 14.2.punktā noteiktās tiesības, Piegādātājs Pasūtītājam iesniedz
informāciju par piedāvāto materiālu, izstrādājumu vai iekārtu, no kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka
piedāvātā Prece atbilst sākotnējai tehniskajai specifikācijai, kā arī attiecīgo ražotāja vai ražotāja pilnvarotā
pārstāvja (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) apliecinājumu.
14.4.
Pēc 14.3.punktā norādītās informācijas saņemšanas Pasūtītājs izvērtē šīs informācijas atbilstību
14.2.punkta nosacījumiem. Ja Pasūtītājs piekrīt grozījumu veikšanai, minētie dokumenti tiek pievienoti
Līguma tekstam kā Līguma pielikumi un uz to pamata tiek sagatavots Līguma grozījumu protokols, kas
kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Šādā gadījumā Piegādātājam Līguma 12.1.punktā noteiktais
līgumsods netiek piemērots un Puses ir tiesīgas vienoties par termiņa pagarinājumu, kas ir nepieciešams
Piegādei. Šis termiņš aprēķināms, ņemot vērā brīdi, kad aizvietošanas nepieciešamība tiek konstatēta, un
pagarinot Piegādes termiņu proporcionāli laikam, kas jau pagājis kopš pasūtījuma brīža. Pasūtītājam nav
jāpamato savs atteikums sniegt Piegādātājam šajā punktā minēto piekrišanu.
14.5.
Līguma 14.2.punktā pielīgto tiesību Puses apņemas izmantot ar mērķi Pasūtītājam iegūt iespēju
ilgtermiņā gūt labumu no Preces attīstības un tā nevar tikt izmantota ar mērķi ierobežot patiesas un godīgas
konkurences principus.
15.
Līguma izbeigšanas kārtība
15.1.
Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties, izņemot Līguma
tekstā konkrēti atrunātos gadījumos.
15.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma ar paziņošanas brīdi, ja:
15.3.1. Piegādātājam saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem pasludināts maksātnespējas
process vai pieņemts lēmums par likvidāciju;
15.3.2. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES
vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas;
15.3.3. nav varējis piegādāt vairāk kā 5 % (pieci procenti) Preču pozīciju un Pasūtītājs nav piekritis
Līguma grozījumiem, jo apstākļi neatbilst Līguma 14.2.punktam.
15.4. Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos vai Līguma tekstā.
15.5.Līgums izbeidzas, ja pirms noteiktā termiņa tiek apgūts 3.1.punktā noteiktais plānotais Līguma
apjoms.
15.6.
Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā
izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par
faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.
15.7.
Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās
līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
16.
Nobeiguma nosacījumi
16.1.
Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šīs Līguma noteikumu
interpretācijai.
16.2.
Pusēm ir jāinformē vienai otra 5 (piecu) darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma,
adreses, norēķinu rekvizītu u.tml.) maiņu rakstiski. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līguma tekstā norādīto informāciju
par otru Pusi.
16.3.
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies
atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses
vienojas strīdus risināt tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
16.4.
Līguma sagatavota latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 8 (astoņām) lappusēm. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Piegādātāja.
16.5.
Jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
16.6.
Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tās
atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.
16.7.
Līguma tekstam pievienoti šādi pielikumi:
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16.7.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas;
16.7.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājuma kopija.
17.
Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

SIA “Rīgas meži”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESSPO”

Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
Rīga, LV-1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

Juridiskā adrese: Brīvības iela 155, k-4, Rīga,
LV-1012

Valdes priekšsēdētājs:

Prokūrists:

__________________________A.Tauriņš

Reģistrācijas Nr.: 40003219618
Banka: AS „Swedbank”
Konta Nr.: LV42HABA001408032453

_________________________R.Ošiņš
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1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.IEPIRKUMA DAĻA

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI:
Piegādes termiņš
Piegādes vieta
Garantijas termiņš
Samaksas termiņš
Samaksas noteikumi
Citi noteikumi

2.Specifiskās prasības
Precei:

Daudzums
Raksturojošās
īpašības

Krāsa
Izmēri
2.Specifiskās prasības
Precei:

Daudzums
Raksturojošās
īpašības

Krāsa

Prasības
Ne vēlāk kā 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Jūrmalas gatve 78d, Rīga
Ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža.
30 dienu laikā
Pēc izpildes
Izmērs no XS-XXL
Piegādātājs nodrošina individuālu izmēru saskaņošanu pirms pasūtījuma
izpildes
Piegādātājs apliecina, ka iesniedzis vienu Nolikumā noteiktā kārtībā
noformētu Preces paraugu no katras preces, atbilstības Tehniskai
specifikācijai izvērtēšanai.
Pretendents apliecina, ka piedāvātās Preces atbilst Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīviem aktiem un standartiem un ir izturējuši visu attiecīgās
preces kategorijai nepieciešamo sertifikāciju, ja tas uz attiecīgo Preci
attiecināms.
Pretendents nodrošinās Pasūtītāja logo iestrādi (izšūšanu) uz ziemas jakas
kreisās vai labās krūšu daļas augšpusē (4cm x 8.5cm) un flīša jakas kreisās
krūšu daļas augšpusē (4cm x 8.5cm).
Ziemas jaka
54 gab.
- Silta dubultā hard-shell jaka ar integrētu izņemamu iekšējo jaku;
- Ārējā jaka:
- Vēja un mitruma izturīgs ārējais materiāls ar ne mazāk kā 10000 mm
mitruma izturību un 10000 g/m2/24st ūdens tvaika caurlaidību;
- Galvenais materiāls 100% Poliuretāns vai poliesteris, Odere - 100%
Poliesters vai poliamīds
- Noņemama kapuce;
- Slēpts divpusējs priekšējais rāvējslēdzējs;
- 2 sānu kabatas ar šļakatdrošiem vai nosegtiem rāvējslēdzējiem
- Iekšējā jaka:
- Galvenais materiāls 100% Poliuretāns vai poliamīds, Odere – 100%
poliamīds, jakas pildījums siltumam 100% Poliesters;
- Rāvējslēdzējs visā garumā un cilpas uz apakšdelma un apkakles, lai
savienotu abas jakas kopā.
Melna vai pelēka
Vīriešu un sieviešu no XS-XXL
Flīša jaka
49 gab.
- Augstas kvalitātes Polartec® Thermal Pro® flīsa materiāls, 100%
poliesters vai 100% pārstrādāts poliesters vai kvalitātes ziņā
ekvivalents. Pretendentam iesniedzot piedāvājumu jāiesniedz ražotāja
apstiprinājums par piedāvātā materiāla kvalitātes atbilstību.
- Materiāls biezs
- 2 kabatas ar rāvējslēdzēju.
Pelēka vai zaļa.
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