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Iepirkuma nolikums ID Nr. LS 2016/02
I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.

Informācija par iepirkuma procedūru:
1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota atbilstoši
Iepirkumu uzraudzības biroja
apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem“.
1.2. Piegādātājs – fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces.
1.3. Pretendents – Piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu.
1.4. Līgumcena – kopējā samaksa par līguma izpildi neņemot vērā pievienotās vērtības
nodokli.
1.5. Līguma summa – kopējā samaksa par līguma izpildi ņemot vērā pievienotās vērtības
nodokli.
1.6. Iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina SIA „Līvānu siltums“
iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: LS 2016/02
3. Informācija par pasūtītāju:
3.1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu siltums” (turpmāk tekstā –
SIA “Līvānu siltums”);
3.2.

Reģistrācijas numurs: 40003482591;

3.3.

Adrese: Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316;

3.4.

Kontaktpersona:

SIA „Līvānu siltums“ valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis, tālrunis: +371 65307240,
mobīlais tālrunis: +371 29259306, fakss: +37165307243, e-pasts: livanu_siltums@livanusiltums.lv

3.5. administrācijas darba laiks: darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai no 08.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir jauna traktora piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(Nolikuma 2.pielikums) un Līguma noteikumiem. CPV kods 16710000-5.
4.2. Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta:
Vecticībnieku iela 19, Līvāni, Līvānu novads.
5.

Pretendents.
5.1 Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.
5.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
5.2.1. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);
5.2.2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);
5.2.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta 5.2.1. un 5.2.2.
apakšpunktos noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);
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5.2.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 5.2.1. un 5.2.2.
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
5.2.5. pretendenta pilnvarota persona.
5.3. Finansiālo atbildību par līgumu var apliecināt pats Pretendents vai arī Pretendents
kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura
kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām.
5.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (piegādātāju apvienība), iesniedzamo
dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā jābūt norādītam galvenajam
dalībniekam, kas pārstāvēs personu apvienību (piegādātāju apvienību) iepirkuma
procedūrā un dalībnieku vārdā parakstīs pieteikuma dokumentus. Sadarbības līgumā
obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās personu apvienībā (piegādātāju
apvienībā), apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu apvienība (piegādātāju apvienība)
tiks noteikta par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā
piegādātāju apvienība Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu
atbildību katram no biedriem.
6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.
6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 27.decembrim plkst. 14.00, Zaļā iela 39,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 personīgi vai atsūtot pa pastu.
6.2. Nosūtot piedāvājumu pa pastu Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma
saņemšanu nolikuma 6.1. punktā norādītajā termiņā.
6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai
kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.
Pa pastu saņemtie piedāvājumi neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
6.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 27.decembrī plkst. 14.00. Zaļā iela 39,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
7. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana.
7.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma procedūras
ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta
pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.
7.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
7.3. Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja
kontaktpersonas faksa numuru vai e-pasta adresi, vienlaikus nosūtot to uz Pasūtītāja pasta
adresi. Tāpat saziņas dokumentu Pretendents var iesniegt Pasūtītajam 3.punkta norādītajā
adresē un darba laikā. Dokumentu, kas tiek nosūtīts elektroniski un normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var vienlaicīgi nesūtīt pa
pastu.
7.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, e-pastu vai faksu uz Pretendenta
norādīto pasta adresi, e-pastu vai faksa numuru.
7.5. Papildu informāciju Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 7 dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, savukārt Pasūtītājs atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
7.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
3
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nolikumam, tā pielikumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Līvānu
novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.livani.lv, kurā ir publicēts paziņojums
par iepirkuma procedūru.
Pretendentam ir iespēja iepazīties uz vietas (Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē) ar
iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās iepirkuma procedūras
izsludināšanas brīža.
7.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā.
Ja ieinteresētais Pretendents ir uzdevis jautājumu, Pasūtītājs atbild uz minēto jautājumu,
nosūta atbildi jautājuma uzdēvējam, kā arī publicē informāciju mājaslapā, norādot arī
uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma uzdēvēju.
7.8. Pretendentiem ir pienākums pašiem iepazīties ar informāciju par iepirkuma procedūru,
kas tiks publicēta iepriekš norādītajā mājas lapā internetā.

II. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAI UN NOFORMĒŠANAI

8. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
9. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
10. Piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā.
11. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem.
12. Piedāvājumā lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un
apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
12.1. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;
12.2. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta
atšifrējumu;
12.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
13. Pretendenta dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā,
ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas
radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību
aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
13.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;
13.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
13.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
14. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents
apliecinājums ietver:

tās

apliecina. Kopijas

14.1. norādi “KOPIJA PAREIZA”;
14.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
14.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
15. Pretendenta piedāvājumu (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā un
citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu
caurauklojumus apliecina:
15.1. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);
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15.2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);
15.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta 15.1. un 15.2.
apakšpunktos noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);
15.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 15.1., 15.2., 15.5.
apakšpunktos noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai
15.5. Pretendenta pilnvarota persona.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 15.1. un
15.2. apakšpunktos apakšpunktā noteikto.
16. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
16.1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
16.2. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;
16.3. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;
16.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, e-pastu;
16.5. atzīmi - Piedāvājums iepirkumam:
„ Jauna traktora piegāde” (ID Nr. LS 2016/02)
Neatvērt līdz 2016.gada 27.decembrim plkst.14.00”.
17. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam,
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas no piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.

III. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, PRASĪBAS PRETENDENTAM,
PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

18. Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no dalības
iepirkuma procedūra jebkurā no šādiem gadījumiem:
18.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par
vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
18.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas
izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas;
18.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas
izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendents ir atbrīvojusi no
naudas soda;
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18.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs
likvidēts;
18.5. Pretendents Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
18.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār
nav sniedzis pieprasīto informāciju;
18.7. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5.
un 18.6.punktā minētie nosacījumi.
19. Ja Pretendenta vai Nolikuma 18.7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot
iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā
Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar Nolikuma 18.4.punktu.
20. Attiecībā uz Pretendentu un Nolikuma 18.7.punktā minēto personu Nolikuma 18.1., 18.2.
un 18.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
20.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par
sodu saistībā ar Nolikuma 18.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
20.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 18.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
20.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 18.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
21. Ja Pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt Nolikuma 18.2., 18.4. un 18.5.punktā
minēto informāciju, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz:
21.1.kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un Nolikuma
19.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas
likvidācijas stadijā;
21.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura
apliecina, ka Pretendentam un Nolikuma 18.7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā,
vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
21.3. Izziņu, ka Pretendents un Nolikuma 18.7.punktā minētā personai, ja tie ir reģistrēti
ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro;

6

Iepirkuma nolikums ID Nr. LS 2016/02

21.4. Izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka Pretendents un
Nolikuma 18.7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma
18.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
22. Ja tādi dokumenti, ar kuriem Piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un Nolikuma
18.7.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 18.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti
vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz Pretendentu un Nolikuma
18.7.punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 18.punktā norādītie apstākļi, šādus
dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti
neparedz, — ar paša piegādātāja vai Nolikuma 18.7.punktā minētās personas
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas)
valstī.
23. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
23.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri
(ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
23.2. Pretendenta neto apgrozījums par 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem vai ciktāl informācija
par pieredzi ir iespējama, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas laiku, ir bijis vismaz 2
(divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu.
23.3. Pretendents iepriekšējo 3(trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divas) līdzvērtīgu pēc
apjoma (naudas izteiksmē) un satura preču piegādi.
23.4. Pretendents ir tiesīgs pārdot ražotāja produkciju un nodrošināt tehnisko apkopju
un garantijas remontu veikšanu.
24. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti
24.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma
pielikumā (1.pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz
kopā ar:
24.1.1. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu Iepirkuma procedūras
ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru
vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina
attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota
persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenta kopijas, kas apliecina šīs personas
tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības
dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros.
24.1.2. Pretendenta apliecinājumu par atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma
procedūrā (nolikuma 18.punkts).
24.2. Pretendenta komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības vai lēmuma par reģistrēšanu kopiju. Minētā
prasība attiecināma tikai uz ārvalstīs reģistrētiem komersantiem.
24.3. Ja piedāvājumu iepirkuma procedūrai iesniedz personu apvienība, tad personu
apvienības dalībnieku līgumu, kurā norādīti dalībnieki (juridiskas personas), kas
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apvienojušies personu apvienībā, apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks,
vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona (pievienojama visu personu apvienības
dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara) ar tiesībām pārstāvēt
personu apvienību šīs iepirkuma procedūras ietvaros, aizstāvēt tās intereses, personu
apvienības vārdā iesniegt piedāvājumu, parakstīt līgumu, apliecināta gatavība uzņemties
solidāro atbildību par iesniegto piedāvājumu un līgumsaistību izpildi, norādot
pakalpojumu veidus un apjomus, kādus sniegs katrs no apvienības dalībniekiem, veikt
citas darbības saskaņā ar šo iepirkumu.
Personu apvienība apliecina, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma personu apvienība LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību līdz Līguma noslēgšanai.
24.4. Pretendenta apliecinājums, ka neto apgrozījums par 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem
vai ciktāl informācija par pieredzi ir iespējama, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas
laiku, ir bijis vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu.
24.5. Pretendenta apliecinājums, ka tas iepriekšējo 3(trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2
(divu) līdzvērtīgu pēc apjoma (naudas izteiksmē) un satura preču piegādi (Nolikuma
5.pielikums)
24.6. Apliecinājumu, ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un tiks
nodrošināta tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšana atbilstoši LR normatīvo
aktu prasībām.
25. Tehniskais piedāvājums
25.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma
pielikumā (3. pielikums) un tam jāpievieno:
25.1.1. piedāvātās tehnikas atbilstības sertifikāts (ražotāja izsniegts atbilstības
sertifikāts vai atbilstības deklarācija);
25.1.2. garantijas apraksts (rūpnīcas garantijas termiņi, importētāja vai
Pretendenta garantijas termiņi un nosacījumi).
26. Finanšu piedāvājums
Pretendenta
finanšu
piedāvājums
jāsagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma
pielikumā (4.pielikums). Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo ņemot vērā
Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Līgumcenā jāiekļauj
visas tiešās un netiešās izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar piegādi Pasūtītāja
norādītajā adresē. Reģistrāciju un OCTA apdrošināšanu veiks Pasūtītājs. Līguma cenu
norāda EUR neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Atsevišķi norāda pievienotās
vērtības nodokli un Līguma kopējo summu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

IV. PIEDĀVAJUMU VERTĒŠANA

27. Iepirkuma komisija Pretendentu piedāvājumus atver, kā arī lēmumus Pretendentu
un to iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas gaitā pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir
lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas iepirkuma komisijas locekļu, bet
ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu
vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja balss.
28. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām Iepirkuma nolikumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
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iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieka
pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu
piedāvājuma formai, norādīta piedāvātā cena. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma
komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu vērtēšanu.
29.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav
ietverts Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām
prasībām (un konstatētā neatbilstība ir būtiska), Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

30. Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai Pretendents,
personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz
personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents
plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti
komercreģistrā.
31.

Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda informāciju vai Pretendents un
persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst Nolikumā paredzētājām prasībām
un vai uz tiem neattiecās Nolikuma 18.punktā noteiktie nosacījumi dalībai iepirkuma
procedūrā. Minēto informāciju Pasūtītājs pārbauda sekojošā kārtībā:
a. Konkurences padomes tīmekļa vietnē pārliecinās par to, vai Pretendents un
Persona, uz kā iespējām Pretendents balstās, nav atzīts par vainīgu attiecīgos
konkurences tiesību pārkāpumos (http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomeslemumi);
b. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā pieejamā reģistrā Lēmumi par
saimniecības darbības apturēšanu
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=5828&hl=1 pārliecinās, vai
Pretendentam un Personai, uz kā iespējām Pretendents balstās, nav apturēta
saimnieciskā darbība;
c. Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē pieejamā parādnieku reģistrā
(http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR) pārliecinās, vai Pretendentam un
Personai, uz kā iespējām Pretendents balstās, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 euro.
Ja iepirkuma komisija minēto informāciju nevar saņemt publiskās datu bāzēs, tā
pieprasa, lai Pretendents iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka:
1) Pretendentam un personai, uz kuras spējām Pretendents balstās, nav pasludināts
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav
apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās
bankrotu un Pretendents un persona, uz kuras spējām Pretendents balstās, netiek
likvidēts;
2) Pretendents un persona, uz kā spējām Pretendents balstās, ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,
nav atzīta par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas
personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta
atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas. Par to, ka Pretendents un persona, uz kā
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iespējām Pretendents balstās, nav sodīta Latvijā par šajā punktā minētajiem
pārkāpumiem, iepirkuma komisija pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas.
32. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst,
ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
33. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija
ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro
vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
34. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis
informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai,
attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.
Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos
avotos iegūto informāciju. Uz minēto paziņojumu Pretendentam jāatbild Pasūtītāja
izsūtītajā paziņojumā norādītajā termiņā.
35. Piedāvājumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu
piedāvājumu vērtēšanu.
36. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts,
iespējām Pretendents balstās:

ja Pretendents,

vai

persona, uz kuras

1) neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem
Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā vai
2) neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem
profesionālās darbības veikšanai, vai
3) ir sniedzis nepatiesu informāciju .
37. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu
piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendenti, kuru Tehniskie
piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek
noraidīti.
38. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota
tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
39. Pretendentu Iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs
pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas
šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem
vērā labojumus.
40. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo cenu
bez pievienotās vērtības nodokļa.
41. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar
viszemāko līgumcenu no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām.
42. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu
piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām.
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V. PIEGĀDES LĪGUMS

43. Piegādes līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši iepirkuma līguma
projektam Iepirkuma procedūras nolikuma 6.pielikumā. Grozījumi iepirkuma līguma
projektā, tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.
44. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne
vēlāk kā 7 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa
iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
45. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma
līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai
pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo
Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tas atkārtoti nosūta
paziņojumus par pieņemto lēmumu ieinteresētajiem
Pretendentiem un publicē
informāciju mājas lapā internetā.
46. Pasūtītājs var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to
vienlaikus rakstveidā informējot visus ieinteresētos Pretendentus, kā arī publicējot
paziņojumu mājas lapā internetā, kurā publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru.
47. Iepirkuma procedūras
dokumentācijā.

gaitu

iepirkuma

komisija atspoguļo Iepirkuma procedūras

Nolikuma pielikumi:
1. pielikums:
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
2. pielikums:
Tehniskā specifikācija
3. pielikums:
Tehniskā piedāvājuma veidne
4. pielikums:
Finanšu piedāvājuma veidne
5.pielikums:
Pretendenta pieredzes apraksta forma
6. pielikums:
Piegādes līguma projekts
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1. pielikums: Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies1] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras
nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās
prasības,
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
2. [Iesniedzam]/[iesniedzu2] piedāvājumu, kas sastāv no:
a. Tehniskā piedāvājuma;
b. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. Apņemamies:
a. veikt <piegādes raksturojums> saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem un Tehnisko
specifikāciju (turpmāk – Piegāde) par Līgumcenu:
<…> EUR (<summa vārdiem>euro),bez pievienotās vērtības nodokļa,
PVN <…>%: <…> EUR, (<summa vārdiem> euro),
Piegādes Līguma kopējā summa ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei
(Nolikuma 6.pielikums).
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības
dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a.
tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no
kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās
darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā;
1
2

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
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b.

visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums
ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Pretendenta, personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieka nosaukums vai
vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska
persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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2.pielikums: Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
/Prasības, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu - jauna traktora piegāde/
Nr.
p.k.

Tehniskie rādītāji

Prasības

Modelis, marka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dzinējs
Dzinēja jauda, ne mazāk kā
Cilindru skaits
Riteņu piedziņa
Priekšējais tilts
Reverss
Uzkares celtspēja, ne mazāk kā
Riepu izmēri, ne mazāk kā

9.

Maksimālais ātrums, ne mazāk kā

10.
11.
12.
13.
14.

Diferenciāļa bloķēšana
Hidroizvadi aizmugurē, ne mazāk kā
Piekabes sakabe
Aizmugurējā jūgvārpsta
Papildus aprīkojums

15.

Garantijas laiks, ne mazāk kā

16.

Garantijas apkalpošana un serviss

17.
18.

Dzinēja gāzu izplūdes atbilstība
Ekspluatācijas un darba drošības
instrukcijas valsts valodā
Apmācība
Rezerves daļu katalogs
Serviss Latvijas teritorijā 24 h

19.
20.
21.

Dīzeļdzinējs
105 ZS
4 cilindri
4x4
Velkošais ar bloķēšanu
Jābūt
3500 kg
Priekšējas riepas 340 mm
Aizmugurējas riepas 420 mm
Uz priekšu 40km/h
uz aizmuguri 20 km/h
Jābūt
2 pāri
Vilcējstienis
540/1000 apgriezieni minūtē
- piekabes hidrauliskās bremzes;
- priekšējie dublusargi;
- mācekļa sēdeklis kabinē;
- dzeltenā bākuguns;
- avārijas zīme;
- ugunsdzēšamais aparāts.
12 mēneši bez motorstundu
ierobežojuma.
Tehniskās apkopes intervāli ne
biežāk kā ik pēc 500 motorstundām.
Tehniskās apkopes iespēja traktora
oficiālā pārstāvniecībā ne tālāk, kā
100 km no Līvānu pilsētas
Tier4A vai jaunāka
Jābūt
Jānodrošina
Jābūt
Jānodrošina

Traktoram jāatbilst ES standartiem un jābūt CE sertifikātam/atbilstības deklarācijai.
Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai
citus vizuālos materiālus par traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu.

14

Iepirkuma nolikums ID Nr. LS 2016/02
3.pielikums: Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Traktors: __________________________ (norādīt piedāvātā traktora nosaukumu un
modeli)
Nr.
p.k.

Tehniskie rādītāji

Prasības

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modelis, marka
Dzinējs
Dzinēja jauda, ne mazāk kā
Cilindru skaits
Riteņu piedziņa
Priekšējais tilts
Reverss
Uzkares celtspēja, ne mazāk kā
Riepu izmēri, ne mazāk kā

Dīzeļdzinējs
105 ZS
4 cilindri
4x4
Velkošais ar bloķēšanu
Jābūt
3500 kg

12.
13.
14.

Maksimālais ātrums, ne mazāk
kā
Diferenciāļa bloķēšana
Hidroizvadi aizmugurē, ne
mazāk kā
Piekabes sakabe
Aizmugurējā jūgvārpsta
Papildus aprīkojums

15.

Garantijas laiks, ne mazāk kā

16.

Garantijas apkalpošana un
serviss

17.
18.

Dzinēja gāzu izplūdes atbilstība
Ekspluatācijas un darba
drošības instrukcijas valsts
valodā

9.
10.
11.

Priekšējās riepas 340 mm
Aizmugurējās riepas 420 mm

Uz priekšu 40km/h,
Uz aizmuguri 20 km/h
Jābūt
2 pāri
Vilcējstienis
540/1000 apgriezieni minūtē
- piekabes hidrauliskās
bremzes;
- priekšējie dublusargi;
- mācekļa sēdeklis;
- dzeltenā bākuguns;
- avārijas zīme;
- ugunsdzēšamais aparāts.
12 mēneši bez motorstundu
ierobežojuma.
Tehniskās apkopes intervāli
ne biežāk kā ik pēc 500
motorstundām. Tehniskās
apkopes iespēja traktora
oficiālā pārstāvniecībā ne
tālāk, kā 100 km no Līvānu
pilsētas
Tier4A vai jaunāka
Jābūt
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19.
20.
21.

Apmācība
Rezerves daļu katalogs
Serviss Latvijas teritorijā 24 h

Jānodrošina
Jābūt
Jānodrošina

_________________________
/amats/
_______________________
/paraksts/

/vārds, uzvārds/
Datums
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4. pielikums: Finanšu piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:

Adrese:

Kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese
Finanšu piedāvājums:
Iesniedzot savu finanšu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros apliecina, ka
finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas iepirkuma priekšmeta piegādei nepieciešamās izmaksas,
bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša
piegāde pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kā arī ietverti paredzētie nodokļi un
nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Nr.
p.k.

Līguma priekšmeta apraksts

Līgumcena EUR,
(bez PVN)

PVN,
EUR

Līguma kopējā
summa ar
PVN, EUR

Piegādes laiks ____________________________________________________

Pretendenta paraksts
________________________
/amats/
_______________________
/paraksts/

/vārds, uzvārds/
Datums___________________
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5. pielikums: Pretendenta pieredzes apraksta forma

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTA FORMA
Pretendents, tā ˂amats, vārds, uzvārds˃ personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz statūtiem/pilnvaras,
apliecina, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir sniedzis šādus
iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas piegādes šādā apmērā.

Nr.p.k.

Līdzvērtīgu preču piegāde
(piegādāto traktoru īss
raksturojums)

Līguma
summa
EUR
bez PVN

Preču piegādes laiks
(no – līdz)

Pasūtītāja nosaukums,
kontaktpersona, tālruņa
numurs,
e-pasts

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendenta paraksts
________________________
/amats/
_______________________
/paraksts/

/vārds, uzvārds/

Datums___________________
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6. pielikums Piegādes līguma projekts

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Līvānos

2016.gada ________________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003482591, turpmāk tekstā saukta „Pircējs”, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv
valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis, no vienas puses, un
___________________________,vienotais reģistrācijas Nr._____________, turpmāk tekstā
saukts
„Pārdevējs”,
kuru
uz
sabiedrības
statūtu
pamata
pārstāv
___________________________, no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta „Puse”
un abas kopā sauktas ”Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Jauna traktora piegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. LS 2016/02), turpmāk tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem, izsakot savu
brīvu gribu, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt traktoru ________________________________ (marka,
modelis), turpmāk saukta Prece, atbilstoši Iepirkuma nolikuma ar identifikācijas Nr. LS
2016/02, tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), bet Pircējs apņemas iegādāties un
apmaksāt Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pasūtītāja norādītajā adresē: Vecticībnieku ielā 19,
Līvāni, Līvānu novads. Preces piegāde norādītajā adresē ietilpst Preces cenā.
1.3. Pārdevējs apmāca darbam Pasūtītāja darbiniekus, kā arī veic Preces garantijas
apkalpošanu Līguma 1.2. punktā minētajā adresē saskaņā ar Iepirkuma piedāvājumu un šī
Līguma noteikumiem.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu (Līguma 2.pielikums – iepirkuma finanšu
piedāvājums) Līguma cena sastāda ________ EUR (……………………………………euro),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis 21% sastāda _______
EUR (……………………………euro), Līguma kopējā cena ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli 21% __________ EUR (……………………………euro), turpmāk tekstā – Līguma
summa.
2.2.Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pircējs samaksā Pārdevējam 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses parakstījušas Preces pieņemšanas –
nodošanas aktu un grāmatvedībā saņemts Pārdevēja izrakstīts rēķins.
2.3. Pircējs Līgumā noteikto Līguma summu Pārdevējam veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja
norādīto kontu bankā.
2.4. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums
ir saņemts Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
3. Preces piegādes, pieņemšanas un nodošanas nosacījumi
3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam atbilstoši Līguma 1.1.punktā
pasūtījumam _________ nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas.
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3.2. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs nodod Pircējam:
3.2.1. izziņu par iekrāvēja- ekskavatora agregātu numuru salīdzināšanu;
3.2.2. Preces ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas latviešu valodā;
3.2.3. elektroinstalācijas shēmu;
3.2.4. rezerves daļu katalogu.
3.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Preci Pircējam un
Puses paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Pieņemšanas un nodošanas aktu Pircējs paraksta, kad ir guvis
pārliecību par Preces atbilstību Iepirkuma Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.
3.4. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas – nodošanas laikā Pircējs konstatē, ka Prece kopumā vai
kāda tās daļa neatbilst Līguma un Iepirkuma nosacījumiem un/vai Prece kopumā vai kāda tās
daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Pušu pārstāvji un tiek pārtraukta
Preces pieņemšana-nodošana. Pārdevējam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā (kurš
nedrīkst būt ilgāks par 10 darba dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma
un Iepirkuma nosacījumiem neatbilstošās un/vai bojātās Preces nomaiņa pret visiem Līguma
un Iepirkuma noteikumiem atbilstošu Preci. Šajā gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā
noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa kavējumu. Šī Līguma punkta
daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja Pārdevējs veic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem
neatbilstošās un/vai bojātās Preces nomaiņu pret visiem Līguma un iepirkuma nosacījumiem
atbilstošu Preci pirms Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa beigām.
3.5. Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi Līguma 1.2.punktā minētajā
adresē.
3.6. Pārdevējs pamatojoties uz līguma noteikumiem veic Pircēja 3 (trīs) darbinieku instruktāžu
(apmācību) darbam ar ___________________ (marka, modelis) tā piegādes vietā, sastādot aktu
par instruktāžas veikšanu.
3.7. Līdz Preces nodošanai Pircējam, visus ar Preci saistītos riskus uzņemas Pārdevējs.
3.8.Ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi Pircējs uzņemas pilnu materiālo
atbildību par Preci, kuras vērtība noteikta Līgumā un kura atrodas Pircēja valdījumā.
3.9. Preces īpašumtiesības Pircējs iegūst līdz ar brīdi, kad Pārdevējs saņēmis pilnu Preces
apmaksu, kas veikta atbilstoši Pārdevēja izrakstītajam rēķinam.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1.Pārdevējs apņemas:
4.1.1.piegādāt un nodot Preci Pircējam Līguma 3.1.punktā minētajā laikā skaitot no Līguma
noslēgšanas dienas. Pārdevējs Preci piegādā Vecticībnieku ielā 19, Līvāni, Līvānu novads;
4.1.2. Preces pārdošanā un piegādē ievērot Līguma noteikumus;
4.1.3. Pārdevējam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pircēju
par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru
dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
4.1.4.Pārdevējs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām
personām.
4.2. Pircējs apņemas:
4.2.1 pieņemt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem, ja piegādātā Prece atbilst visām
Iepirkuma un Līguma prasībām, samaksāt Pārdevējam par Preci atbilstoši Līguma
noteikumiem;
4.2.2. Pircējam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
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5. Preces kvalitāte un garantija
5.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā
Iepirkuma Tehniskai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos
noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.
5.2. Pārdevējs, ražotāja vārdā, garantē Pircējam, ka Precei ir ___ (vārdos) mēneši garantijas
laiks. Garantijas laiks iestājas pēc Preces piegādes Pircējam un Preces pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas.
5.3. Garantijas laikā Pārdevējs veic ražotāja noteiktās regulāras plānveida apkopes: ______
_________________________________________.
5.4. Garantijas laikā Preces bojātās daļas, kas ir materiāla vai ražošanas brāķis, Pārdevējs
apņemas 3 (triju) dienu laikā salabot vai nomainīt bez maksas. Ja defektu nevar novērst 3 (triju)
dienu laikā, tad Pasūtītājs un Pārdevējs savstarpēji vienojas par citu termiņu. Pircēja pienākums
ir rakstiski paziņot Pārdevējam par konstatēto defektu un nodrošināt Preces pieejamību
labošanai vai bojātās daļas nomaiņai. Garantijas laikā nomainītās detaļas paliek Pārdevēja
īpašumā.
5.5. Garantija neietver bojājumus, kas radušies Pircēja tīšas darbības, pastāvīgi veiktu remontu
vai tehnisko izmaiņu, nepareizas ekspluatācijas gadījumos.
5.6.Garantijas laikā Pārdevējs bez papildu samaksas apņemas veikt:
5.6.1.apmācību Preces vadīšanā un aprīkojuma lietošanā – ar vienu apmācību pie
nodošanas;
5.6.2.nepieciešamības gadījumā iespējamas arī turpmākas konsultācijas par Preces un
aprīkojuma ekspluatēšanu un garantijas noteikumiem (telefoniski – visu lietošanas laiku
neierobežotā skaitā).
5.7. Pēc garantijas laika, Pircējs pastāvīgi veic tehnikas remontu un apkopes, izmantojot
Pārdevēja rekomendētos izejmateriālus vai izmanto Pārdevēja pakalpojumus.
6. Pušu mantiskā atbildība un līgumsods
6.1. Pārdevēja atbildība:
6.1.1.Līguma 3.1.punktā noteiktās Preces piegādes termiņa kavējuma gadījumā Pārdevējs
maksā Pircējam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Uz šī Līguma punkta
aprēķinātie līgumsodi Pārdevējam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no
dienas, kad Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis rēķinu par noteikto līgumsodu
6.1.2.Preces piegādes termiņa kavējumu skaita līdz Preces nodošanas dienai.
6.1.3.gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto Preces defektu novēršanas termiņu,
Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no piegādātās Preces vērtības par katru
Preces defektu novēršanas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas
6.1.4.Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.1.5.ja Pārdevējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts
Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai
nepienācīgu izpildi 5 % apmērā no Līguma summas.
6.2. Pasūtītāja atbildība:
6.2.1. Līguma noteiktās Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs
maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Uz šī Līguma
punkta aprēķinātie līgumsodi Pircējam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot
no dienas, kad Pircējs no Pārdevēja ir saņēmis rēķinu par noteikto līgumsodu.
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6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes.
6.5. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu
radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
7. Nepārvarama vara
7.1 Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsodu samaksai,
ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas
apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī punkta gadījumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad
Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
7.2. Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru
attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību .Par
šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi:
ugunsgrēki, plūdi, kompetentu valsts iestāžu visiem saistoši aizliegumi.
7.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet
ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to
cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojošās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt
savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure.
Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas
nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi.
7.4. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un
Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu,
nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

8. Līguma darbības noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai
izpildei.

Pušu saistību

8.2. Šis Līgums regulē Pušu sadarbības jautājumus. Jautājumos, ko šī Līguma noteikumi
neregulē, Puses vadīsies no LR likumdošanas aktiem, tai skaitā Civillikuma noteikumiem par
pirkuma (piegādes) Līgumu. Ja tiek mainīta LR likumdošana, tad Līgums attiecīgi mainās līdz
ar to.
8.3.Puses nav tiesīgas nodot (tostarp cedēt) savas tiesības, pienākumus un saistības, kas izriet
no šī Līguma, nevienai trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.4. Puses strīdus un domstarpības, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā risina savstarpēju sarunu
ceļā. Ja šādā veidā strīdu atrisināt nav iespējams, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,
kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts
Latvijas Republikas tiesā, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.5. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties, ja kāda no Pusēm
nepilda Līguma noteikumus.
9. Citi noteikumi
9.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem
rakstiski un tiem jābūt nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi.
Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums nodots personīgi un Puse ir
parakstījusies par tā saņemšanu, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas
dienā.
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9.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus,
tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
9.3. Kontaktpersonas Līguma izpildes laikā:
9.3.1. Pircēja kontaktpersona – SIA „Līvānu siltums” <kontaktpersonas amata
nosaukums, vārds un uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese>;
9.3.2. Pārdevēja kontaktpersona – <uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas amata
nosaukums, vārds un uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese>.
9.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) oriģināleksemplāros, katrs uz ______ lapām ar
diviem pielikumiem: 1.pielikums - Tehniskā specifikācija un 2.pielikums - Finanšu
piedāvājums, kas pievienoti un cauršūti kopā ar Līgumu. Katra Līguma lappuse ir parakstīta.
9.5. Puses piekrīt Līguma noteikumiem un, to parakstot apstiprina, ka piekrīt tā
noteikumiem. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.
9.6. Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kas nav cauršūtas kopā ar Līgumu, ir:
9.6.1. izziņa par traktora agregātu numuru salīdzināšanu;
9.6.2. Preces ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas latviešu valodā;
9.6.3. elektroinstalācijas shēma;
9.6.4. rezerves daļu katalogs.
Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pircējs
SIA „Līvānu siltums”
Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Vienotais reģistrācijas Nr. LV40003482591
AS “Citadele banka”
Norēķinu konts
Nr.LV32PARX0005643350001
Bankas kods PARXLV22
Tālrunis 65307240, fakss 65307243
e-pasts: livanu_siltums@livanusiltums.lv

Pārdevējs

_______________________

_____________________

Valērijs Priluckis
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