Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde (atkārtots)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/38

Izraksts no 20.05.2015. vispārīgās vienošanās Nr.SRM-15-354-lī
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.SRM-15-354-lī
publiskā iepirkuma „Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde
(atkārtots)”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/38, ietvaros
Rīgā, 2015.gada 20.maijā
Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā publiskā iepirkuma „Griezējinstrumentu
izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde (atkārtots)”, iepirkuma identifikācijas Nr.
SIA-RM-2015/38, turpmāk – Iepirkums, rezultātā tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ieguva:
(1)

SIA „LSAB Latvia”, reģ.nr.40003381260

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja
Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr. SRM-14-6-pv,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,
SIA „LSAB Latvia”, reģistrācijas Nr.40003381260, valdes locekļa Jāņa Binduka personā, kurš darbojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, noslēdz šo vispārīgo vienošanos par sekojošo,
turpmāk – Vienošanās:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Piegādātājs ar saviem resursiem apņemas nodrošināt Pasūtītāja
vajadzībām Griezējinstrumentu izgatavošanu, to apkopju veikšanu, asināšanu un piegādi saskaņā ar
Piegādātāja finanšu piedāvājumu (2.pielikums), tai skaitā, Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu „Tehniskā
specifikācija” (1.pielikums) un starp Pasūtītāju un Piegādātāju noslēgto Līgumu par Griezējinstrumentu
izgatavošanu, to apkopju veikšanu, asināšanu un piegādi (3.pielikums), turpmāk – Līgums.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Vienošanās un Līguma ietvaros Pasūtītājs un Piegādātājs, turpmāk tekstā katrs atsevišķi - Puse, visi
kopā - Puses.
2.2. Vienošanos Pasūtītājs slēdz ar izvēlēto un Vienošanās rekvizītu daļā norādīto Piegādātāju.
2.3. Vienošanās nosacījumi ir saistoši Pusēm.
2.4. Ar Vienošanās noslēgšanu Puses iegūst likumīgas tiesības slēgt Līgumu Vienošanās ietvaros un tajā
noteiktajā kārtībā.
2.5. Vienošanās tiek slēgta, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem un Piegādātāja iesniegto
piedāvājumu.
3. Vienošanās darbības vieta, laiks un kopējā summa
3.1. Vienošanās darbības vieta ir: kokzāģētava „Norupe”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.
3.2. Vienošanās darbības laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās parakstīšanas dienas, vai līdz
Vienošanās darbības laikā sasniegtās kopējās darījuma summas, kas noteikta Vienošanās 3.3.punktā.
3.3. Vienošanās darbības laikā apstiprinātā kopējā darījuma summa EUR bez PVN 30000,- (trīsdesmit
tūkstoši euro, 00 centi).
4. Piegāžu apjomi
4.1. Konkrēti piegāžu apjomi Vienošanās ietvaros netiek noteikti. Iepirkuma tehniskajās specifikācijās
norādītie Piegāžu apjomi tiek uzskatīti par orientējošiem un nav saistoši Pusēm.
4.2. Konkrēto Piegāžu apjomu Pasūtītājs norāda Piegādātājam nosūtītajā pieprasījumā.
5. Piegādes cenas un norēķināšanās kārtība

5.1. Par Piegādes cenu konkrētai iepirkuma daļas pozīcijai tiek noteiktas Piegādes pozīcijas cena (bez
PVN), kuras Piegādātājs ir norādījis savā iesniegtajā piedāvājumā (pielikums nr.2) vai iesniedzis savā
piedāvājumā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, ja šādas pozīcija nav iesniegta piedāvājumā.
5.2. Piegādātāja norādītā piegādes cena Vienošanās darbības laikā ir maksimāli pieļaujamā un nevar tikt
palielināta Līguma darbības laikā.
5.3. Priekšapmaksa par piegādēm netiek paredzēta.
5.4. Norēķini par piegādēm notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā.
5.5. Norēķini tiek veikti, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu, Līgumā paredzētajā kārtībā.
6. Piegādātāja izvēle un Līguma slēgšanas un laušanas kārtība
6.1. Līgums tiek slēgts tikai ar Piegādātāju, kurš parakstījis Vienošanos.
6.2. Līguma slēgšanu organizē un nodrošina Pasūtītājs.
6.3. Līguma darbības laiks tiek noteikts no parakstīšanas brīža līdz pilnīgai saistību izpildei, bet
nepārsniedzot Vienošanās darbības laiku.
6.4. Ja ar Piegādātāju Līguma darbības laikā tiek lauzts Līgums, Pasūtītājs drīkst izvēlēties Piegādātāju ar
nākamo zemāko Piegādes cenu un slēgt Līgumu uz atlikušo Vienošanās noteikto termiņu.
6.5. Ja Piegādātājs, ar kuru noslēgts Līgums, atsakās nodrošināt Piegādi vai atsakās nodrošināt Piegādi par
Vienošanās apstiprināto cenu, Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt līgumattiecības ar šo Piegādātāju.
6.6. Pārējie nosacījumi, kas nav iekļauti Vienošanās, ir noteikti Līgumā.
7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās laušana
7.1. Vienošanos var izmainīt, būtiski nemainot tās saturu, vai izbeigt, Pasūtītājam un Piegādātājiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek noformētas rakstiskā veidā un pēc to
parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ja Piegādātājs veic Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošas, prettiesiskas darbības,
tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un zaudē visas
ar Vienošanos pielīgtās saistības.
7.3. Vienošanās darbība var tikt pārtraukta ar Piegādātāju, ja piegāžu kvalitāte neatbilst Pasūtītāja
noteiktajām prasībām, vai arī netiek pildītas citas iepirkuma procedūrā noteiktās prasības.
7.4. Par Vienošanās darbības pārtraukšanu, saskaņā ar 7.2. un 7.3. punktu prasībām, Piegādātājs tiek
informēts 5 (piecu) dienu laikā pirms Vienošanās darbības pārtraukšanas.
7.5. Kādas no Pusēm maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanas gadījumā, Vienošanās ar šo Pusi
var tikt izbeigta nekavējoties.
7.6. Ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Piegādātāju vienlaicīgi tiek izbeigts arī Līgums.
8. Pušu saistības
8.1. Pušu pienākums ir, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, segt visus tiešos
zaudējumus, kas radušiem pārējām Pusēm Vienošanās darbības laikā.
8.2. Pasūtītājs un Piegādātājs nodrošina un atbild par Līguma noslēgšanu Vienošanās ietvaros, ievērojot
tajā noteiktos Līguma noslēgšanas nosacījumus un kārtību.
8.3. Pasūtītājs nodrošina un atbild par Līguma slēgšanas procedūras organizēšanu un Līguma noslēgšanu.
8.4. Piegādātājs garantē un atbild par Piegādes kvalitātes atbilstību un citu Pasūtītāja izvirzīto prasību
nodrošināšanu, saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums nr.1).
8.5. Atbildība par Pušu saistību neievērošanu, zaudējumu atlīdzināšanas aprēķināšanas un soda sankciju
piemērošanas kārtība noteikta Līgumā.
8.6. Katrā konkrētajā gadījumā Piegādes kārtība, apjoms, termiņš un cena tiek noteikta, slēdzot atsevišķu
Līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja nosūtīto uzaicinājumu un saņemto piedāvājumu. Piegādes
nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs rakstveidā, nosūta uzaicinājuma vēstuli pa faksu un e-pastu, informē
Vienošanās dalībnieku par nepieciešamo Piegādes apjomu, izpildes termiņu un citiem būtiskiem
nosacījumiem, ja tādi ir. Piegāde tiek veikta pamatojoties uz Pasūtītāja nepieciešamību un saņemto
piedāvājumu.

9.
Strīdu risināšanas kārtība
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā.
9.2. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikā tiesā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā.
10.
Nepārvaramā vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Nepārvaramā vara
ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns
nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu
pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējams kontroles robežās).
10.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski informē par to pārējās Puses
iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, kā arī nosūta
izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un
apstiprinājumu.
10.3.Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības
atteikties no Vienošanās izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās
pārtraukšanas rezultātā.
11.
Citi noteikumi
11.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par pārējām Pusēm nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie
radušies vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
11.2. Vienošanās ir saistoša Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un
pienākumus.
11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības, īpašnieki
vai vadītāji, vai kāda no Vienošanās minēto Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese,
juridiskā adrese, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to
pārējām Pusēm. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi
savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie
nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
11.4. Reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši Pušu
tiesību un saistību pārņēmējam. Pušu pienākums šajā gadījumā ir rakstiski informēt par to pārējās Puses
iespējami īsā termiņā..
11.5. Pušu kontaktpersonas Vienošanās darbības laikā:
11.5.1. No Pasūtītāja puses:
SIA „Rīgas meži” kokzāģētavas „Norupe” vadītājs Jānis Stankevičs, tālr.+371 29856592, fakss +371
67037207, e- pasts janis.stankevics@riga.lv .
11.5.2. No Piegādātāja puses:
SIA „LSAB Latvia” kontaktpersona Jānis Laubergs, tālr.+371 26589665, fakss +371 67977220, e- pasts
laubergs.janis@apollo.lv .
11.6. Visi Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
11.7. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā, ar katru Piegādātāju atsevišķi, abpusēji starp
Pasūtītāju un Piegādātāju parakstot atsevišķu Vienošanās eksemplāru, no kuriem viens eksemplārs glabājas
pie Pasūtītāja, bet otrs pie katra Piegādātāja.

12. Vienošanās pielikumi
12.1. 1.pielikums - Iepirkuma Tehniskā specifikācija.
12.2. 2.pielikums - Piegādātāja piedāvājums – Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
12.3. 3.pielikums - Iepirkuma Līgums.
13.

Līdzēju rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:
Rīgas meži, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr. 40003982628
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija

PIEGĀDĀTĀJS:

Banka: Citadele banka AS
Konts: LV15PARX0005508860001

Banka: AS Swedbanka
Konts: LV24HABA0551018554424

____________________
A.Tauriņš,
SIA“Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________
J.Binduks
SIA“LSAB Latvia” valdes loceklis

LSAB Latvia, SIA
Reģ. Nr. 40003381260
Jur. adrese: Plānupes iela 22, Inčukalns, Inčukalna
pag., Inčukalna nov., LV-2141

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde (atkārtots)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/38

LĪGUMS Nr. SRM-15-_____-lī
griezējinstrumentu izgatavošana, piegāde un to apkopju veikšana SIA “Rīgas meži” vajadzībām
Rīgā,

2015.gada ___.______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar
statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses,
un
SIA „LSAB Latvia”, reģistrācijas Nr.40003381260, valdes locekļa Jāņa Binduka
personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Piegādātājs, no otras puses, abi
kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana,
asināšana un piegāde (atkārtots)”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/38 komisijas
lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs apņemas izgatavot, piegādāt un veikt apkopi, bet Pasūtītājs apņemas pasūtīt un
nopirkt no Piegādātāja griezējinstrumentus un saņemt to apkopes pakalpojumus (turpmāk
– Prece un pakalpojumi) saskaņā ar Pasūtītāja noteikto Tehnisko specifikāciju, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā ir EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 euro
centi) un papildus Pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam
apmēram.

1.

2. Preces cena, apmaksas kārtība un kvalitāte
2.1. Preču un pakalpojumu cenas noteiktas saskaņā ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu.
2.2. Piegādātāja piedāvātai cenai jābūt nemainīgai visu Līguma darbības laiku.
2.3. Samaksu par piegādātajām Precēm un pakalpojumiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un parakstīšanas dienas, pārskaitot
attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.
2.4. Piegādātājam jānodrošina Preces un pakalpojumu kvalitāte atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā noteiktajam un normatīvo tiesības aktu prasībām.
2.5. Piegādātājs nodrošina Preču garantijas laiku ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no Preču
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3. Preces pieņemšanas nodošanas noteikumi
3.1. Līguma 8.1.1.punktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona veic Preču un pakalpojumu

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

pasūtījumu rakstiski nosūtot to Piegādātājam pa faksu: + 371 67977220 vai e-pastu:
laubergs.janis@apollo.lv , vai veic Preču un pakalpojumu pasūtījumu Piegādātāja
tirdzniecības vietā.
Preces piegāde jāveic atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam nodrošinot Preces piegādi
Pasūtītāja norādītajā izpildes vietā un noformējot Preču pavadzīmi, 1 (viena) mēneša laikā
no Līguma 3.1. punktā noteiktajā kārtībā veiktā pasūtījuma brīža.
Apkopes pakalpojumu izpilde jāveic atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam, 5 (piecu) darba
dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, nodrošinot pakalpojuma izpildi Pasūtītāja
norādītajā izpildes vietā.
Pasūtītājs saņem Preci un pakalpojumus Pasūtītāja struktūrvienībā: kokzāģētava “Norupe”,
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.
Ja Preci vai pakalpojumus pieņemot tiek konstatēta neatbilstība pasūtījumam un/vai
kvalitātei, Pasūtītājs sastāda pretenziju un iesniedz Piegādātājam, kas nekvalitatīvo Preci
apmaina vai novērš neatbilstību 3 (trīs) darba dienu laikā.

Pušu atbildība
Ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, Piegādātājam ir
tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no piegādātās,
bet neapmaksātās Preces vērtības par katru nokavēto norēķinu dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no neapmaksātās summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kavētās
saistības apmēra.
Ja Piegādātājs nenodrošina Preces izgatavošanu un piegādi, vai apkopju veikšanu Līgumā
noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu
procentu) apmērā no nesagatavotās Preces vērtības par katru kavējuma dienu, bet
kopsummā ne vairāk kā 10% no kavētās saistības apmēra.
Ja Preču saņemšana netiek nodrošināta vairāk kā 5 (piecas) dienas pēc sagatavošanas
termiņa notecējuma, Pasūtītājam ir tiesības analoģisku Preci iegādāties no trešajām
personām. Piegādātājam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma kompensēt nepiegādātās
preces cenu starpību 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja rēķina saņemšanas, ja trešās
personas cena par preci ir lielāka nekā šajā Līgumā noteiktā.
Ja Piegādātājam jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt līgumsoda
summu no Piegādātājam izmaksājamās summas par saņemtajām Precēm vai
pakalpojumiem.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preču noformēšanu – sagatavošanu un piegādi, kā arī
atbilstošo dokumentu iesniegšanu.
Piegādātājs novērš Preču vai pakalpojumu trūkumus, ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā
no Pretenzijas saņemšanas brīža, piegādājot Pasūtītājam atbilstošas Preces vai sniedzot
atbilstošu pakalpojumu. Preces kvalitātes trūkumu gadījumā trūkumu novēršana ir
nekvalitatīvās Preces nomaiņa pret citu līdzvērtīgu un kvalitatīvu Preci.
Ja Piegādātājs neievēro Līgumā 4.7.punktā noteikto nekvalitatīvās Preces vai pakalpojumu
trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,5% (nulle komats
piecu procentu) apmērā no konkrētās Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet
kopsummā ne vairāk kā 10% apmērā no kavētās saistības apmēra.
Līdz Preču nodošanai Pasūtītājam ar preču pavadzīmi – rēķinu visus riskus par Precēm
uzņemas Piegādātājs.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

5. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas Vispārīgajā vienošanās
noteiktajam termiņam, vai līdz brīdim, kad tiks izlietots viss Līguma 1.2.punktā noteiktais
apjoms.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam,
ja tiek pārkāpti Līguma noteikumi.
5.3. Līgumu var papildināt vai grozīt, pēc Pušu savstarpējas vienošanās. Jebkuri papildinājumi
vai grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā.
Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara –
no Pušu gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas un iespējām
tos kontrolēt, un kuru rezultātā Līgumu vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem
ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība,
būtiskas un neparedzamas izmaiņas normatīvajos aktos.
6.2. Puse, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) dienu laikā par to
informē otru Pusi, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu,
kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas
iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas
pamatā esošais notikums ir vispārzināms.

6.

7.

Nobeiguma noteikumi
7.1. Visa sakarā ar Līgumu nosūtītā korespondence ir uzskatāma par saņemtu dienā, kad tā
personīgi izsniegta Pusei vai trešajā dienā pēc ierakstīta pasta sūtījuma nodošanas pasta
iestādē.
7.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā
(šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena
šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām
materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda
izšķiršanas kārtību.
7.3. Puses paziņo viens otram par rekvizītu (nosaukuma, adreses, bankas u.c.) un tiesiskā
stāvokļa maiņu 10 (desmit) darba dienu laikā. Zaudējumus, kas rodas Pusēm savlaicīgas
informācijas nesaņemšanas gadījumā, sedz vainīgā Puse pilnā apmērā.
7.4. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un tas būtiski ietekmē Pušu stāvokli, Puses nekavējoties
notur savstarpējas pārrunas un pieņem lēmumu par Līguma turpināšanas noteikumiem vai
arī par Līguma izbeigšanu.
7.5. Līgums sagatavots 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. Citi noteikumi
8.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās
personas:
8.1.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses par Līguma kontroli: SIA „Rīgas meži” kokzāģētavas
“Norupe” vadītājs Jānis Stankevičs, tālrunis: +371 29856592, e-pasts:
janis.stankevics@riga.lv.
8.1.2. Atbildīgā persona no Piegādātāja puses: SIA „LSAB Latvia” kontaktpersona Jānis
Laubergs, tālr.+371 26589665, fakss +371 67977220, e- pasts laubergs.janis@apollo.lv .
8.2. Atbildīgajām personām ir šādas tiesības:
8.2.1. parakstīt preču pavadzīmi – rēķinu;
8.2.2. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
8.2.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu
pret atbilstošas kvalitātes Preci;
8.2.4. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
8.3. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā
pielikumos.

9. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
PIEGĀDĀTĀJS:
Rīgas meži, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
LSAB Latvia, SIA
Reģ. Nr. 40003982628
Reģ. Nr. 40003381260
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Jur. adrese: Plānupes iela 22, Inčukalns,
Rīga, LV-1034, Latvija
Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Banka: Citadele banka AS
Konts: LV15PARX0005508860001

Banka: AS Swedbanka
Konts: LV24HABA0551018554424

____________________
A.Tauriņš,
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________
J.Binduks
SIA“LSAB Latvia” valdes loceklis

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Griezējinstrumentu izgatavošana, to apkopju veikšana, asināšana un piegāde (atkārtots)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/38

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītāja rīcībā esošie instrumenti un iekārtas: Daudz zāģis –FAVORIT – 200 un Larmet
ražotās iekārtas - Brusotājs –ZRD-8, Nomaļu pārstrādes līnija – ZRA-2-500 un ZRH-450.
Šķeldotājs THK-400/120-551
Nr.
Pretendenta
Nosaukums, prasības
p.k.
piedāvājums
1.
Griezējinstrumentu izgatavošana:
1.1.
Noteikt ekspluatācijā lietojamo iekārtu parametrus.
1.2.
Veikt griezējinstrumentu parametru aprēķināšanu atbilstoši:
1.2.1. noteiktajiem iekārtu parametriem;
1.2.2. paradzētajām pārstrādes jaudām;
1.2.3. nepieciešamajai virsmas kvalitātei;
1.3.
Izgatavot griezējinstrumentus atbilstoši veiktajiem aprēķiniem.
1.4.
Izgatavot profilnažus atbilstoši veiktajiem aprēķiniem.
1.5.
Izgatavot drupinātājnažus, šķeldošanas nažus
1.6.
Mizotāja nažu izgatavošana
1.7.
Nodrošināt inženieru tehniskos risinājumus
2.
Griezējinstrumentu apkopju veikšana:
2.1.
Asināšana diametrā 80-600mm
2.2.
Taisnošana diametrā 80-600mm
2.3.
Valcēšana diametrā 80-600mm
2.4.
Zāģripu zoba pamatnes atjaunošana korpusa metināšana diametrā 80-600mm
2.5.
Zāģripu skaidu kabatas atjaunošana un profilēšana diametrā 80-600mm
2.6.
Zāģripu cietsakausējuma plāksnīšu atjaunošana diametrā 80-600mm
2.7.

Zāģripu cietsakausējuma plāksnīšu asināšana diametrā 80-600mm

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
3.

Drupinātājnažu un šķeldošanas nažus asināšana,
Ēveļnažu asināšana
Profilnažu asināšana un izgatavošana
Instrumentu statiskā un dinamiskā balansēšana
Mizotāja nažu asināšana un restaurācija
Griezējinstrumentu piegāde un apkopes pakalpojumu sniegšana

3.1.

3.2.

Griezējinstrumentu piegāde un saņemšana kokzāģētavā „Norupes” Tīnūžu
pagasts, Ikšķiles novads
Preces piegāde jāveic pa daļām, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam, viena
mēneša laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, nodrošinot Preces piegādi
Pasūtītāja norādītajā izpildes vietā. Piegādes izmaksas ir iekļautas pakalpojuma
cenā, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma, un papildus netiek apmaksātas.
Pakalpojumi jāveic 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšana dienas.
(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums)

Lai precīzi varētu aizpildīt finanšu piedāvājumu, vēlams ierasties SIA Rīgas mežu kokzāģētavā un
iepazīties ar konkrētajiem griezējinstrumentiem un esošajām iekārtām.
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