Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā
„Ziemas riepu piegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām”
(identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/22)

SIA „Rīgas meži” līgumu reģistrācijas Nr.SRM-16-432-lī
SIA „Auto motīvs” līgumu reģistrācijas Nr._________________
PIEGĀDES LĪGUMS
Rīgā,

2016.gada 20. jūnijā

SIA „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 „Auto motīvs”, vienotais reģistrācijas Nr.40003849726, tās valdes locekļa
Kaspara Eglīša personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā
Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Ziemas riepu piegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām”
(identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/22) komisijas 2016.gada 6.maija lēmumu, noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un pārdot Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas
pasūtīt un nopirkt no Piegādātāja Ziemas riepas, (turpmāk – Prece), saskaņā ar
Pušu apstiprināto Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Preces jāpiegādā Pasūtītājam 15 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža un
Pasūtītāja attiecīga pasūtījuma saņemšanas brīža.
1.3. Preču piegādes vieta - Mežaparks, Ostas prospekts 11, Rīga.
2. Preces cena, apmaksas kārtība un kvalitāte
2.1. Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā ir EUR 30`000,00 un papildus PVN
(21%) EUR 6300,00, kas kopā sastāda EUR 36`300,00.
2.2. Preču cenas noteiktas saskaņā ar Piegādātāja tehnisko un finanšu piedāvājumu
(2.pielikums). Preču cenas Piegādātājs nav tiesīgs mainīt visa Līguma darbības
laikā.
2.3. Samaksu par piegādātajām Precēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas un Piegādātāja rēķina
saņemšanas, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja
norēķinu kontu.
2.4. Piegādātājam jānodrošina Preces kvalitāte atbilstoši Tehniskajā specifikācijā
(1.pielikums) noteiktajam.
3. Preces pieņemšanas nodošanas noteikumi
3.1. Piegādātājs sakomplektē pasūtījumu un Preces ar preču pavadzīmi – rēķinu
piegādā Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā.
3.2. Preču piegādi ar savu transportu vai, pieaicinot trešās personas uz sava rēķina,
veic Piegādātājs.
3.3. Preču piegāde uzskatāma par izpildītu un no Pasūtītāja puses pieņemtu, ja
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz pamatotus iebildumus par
piegādāto Preču kvalitātes trūkumiem vai neatbilstību Līguma noteikumiem,
sagatavojot Defektu aktu.
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3.4. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātājam Defektu aktu, Puses savstarpēji vienojas
par nepilnību vai kvalitātes trūkumu novēršanu un termiņiem.
3.5. Piegādātājam Defektu aktā minētie defekti jānovērš Pušu saskaņotā termiņā. Ja
Defektu aktā minētie defekti ir radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības
rezultātā, izdevumi šo defektu novēršanai jāapmaksā Piegādātājam un tas nedod
tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu.
4. Pušu atbildība
4.1. Ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma termiņu,
Piegādātājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (piecas procenta desmitdaļas)
apmērā no piegādātās, bet neapmaksātās Preces vērtības par katru nokavēto
norēķinu dienu, bet ne vairāk, kā 10% no kopējās neapmaksātās Preces vērtības.
4.2. Ja Piegādātājs nenodrošina Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos,
Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (piecas procenta desmitdaļas)
apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk,
kā 10% no kopējās nepiegādātās Preces vērtības. Ja Preču saņemšana netiek
nodrošināta vairāk kā 5 (piecas) dienas pēc piegādes 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 līguma noteiktā.
4.3. Ja Piegādātājam jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt
līgumsoda summu no Piegādātājam izmaksājamās summas par saņemtajām
Precēm.
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
4.5. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preču piegādi un pasūtītāja nolietoto riepu
savākšanu, transportēšanu to tālākai utilizācijai vai pārstrādei.
4.6. Piegādātājs novērš piegādāto Preču trūkumus, kas konstatēti Preču garantijas
laikā, ne ilgāk kā 2 darba dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža, nodrošinot
ražotāja defektu bezmaksas remontu vai Preces aizvietošanu ar līdzvērtīgu Preci.
Preces kvalitātes trūkumu gadījumā un Preces garantijas laikā trūkumu novēršana
ir nekvalitatīvās Preces nomaiņa pret citu līdzvērtīgu un kvalitatīvu Preci.
4.7. Piegādātājs apņemas Preces piegādāt Pasūtītājam viņam izdevīgā laikā un vietā.
4.8. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā 4.6.punktā noteikto nekvalitatīvās Preces
trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,5%
(piecas procenta desmitdaļas) apmērā no konkrētās Preces vērtības par katru
nekvalitatīvās Preces apmaiņas nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no kopējās
nekvalitatīvās Preces vērtības..
4.9. Līdz Preču nodošanai Pasūtītājam ar preču pavadzīmi – rēķinu visus riskus par
Precēm uzņemas Piegādātājs.
4.10. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes
nodrošināšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma
noslēgšanas Piegādātājs kā garantiju Līgumā noteikto saistību pienācīgai
izpildei iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes
izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no
kopējās Līguma summas, kas noteikta šajā Līgumā, kredītiestādes garantijas
veidā (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma) saskaņā ar formu, kas pievienota
Līgumam (Piegādātājs var izmantot arī citas kredītiestāžu (atbilstoši
normatīvajiem aktiem licencēta kredītiestāde ar finansiālu stabilitāti) formas,
taču nodrošinājumam jāsatur Līguma projektam pievienotajā formā iekļautie
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nosacījumi). Līguma izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā uz visu
šī Līguma darbības termiņu.
4.11. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši
radušies, veicot konstatēto trūkumu un nepilnību vai izpildes termiņu
neievērošanu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas
personas, sedz Piegādātājs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas vienpusēji
ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām,
kuras Piegādātājam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot
Piegādātājam.
5. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas 36 mēnešus vai
līdz pilnīgai līguma summas izpildei (izsmelšanai).
5.2. Piegādātājs 10 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas,
iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju atbilstoši Līguma 3.pielikumā
noteiktajai formai.
5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot
Piegādātājam, ja tiek pārkāpti šī Līguma noteikumi.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot
Piegādātāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
5.5. Līgumu var papildināt vai grozīt, pēc Pušu savstarpējas vienošanās. Jebkuri
papildinājumi vai grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā.
6. 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.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Visa sakarā ar šo 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 šī Līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts vispārējās
jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām
materiālajām un procesuālajām tiesību normām.
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.
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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. Pasūtītāja pārstāvis: Māris Aleksandrovičs, tālr.:29215534, e-pasts:
maris.aleksandrovics@riga.lv;
8.1.2. Piegādātāja pārstāvis: Viesturs Megnis, tālr.:26412988, e-pasts:
viesturs@amotivs.lv.
8.2. Pārstāvjiem 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 remontu, apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;
8.2.4. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
8.3. Pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā
pielikumos.
Pielikumā:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija.
2.pielikums – Piegādātāja tehniskais un finanšu piedāvājums.
3.pielikums – Līguma izpildes garantijas forma.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
SIA „Rīgas meži”
SIA “Auto motīvs”
Reģistrācijas Nr.40003982628
Reģistrācijas Nr.40003849726
Adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Adrese: Salaspils iela 2, Rīga, LV-1019
Banka: AS „Citadele banka”
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
IBAN: LV15PARX0005508860001
IBAN: LV11NDEA0000080945981

A. Tauriņš

K.Eglītis
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1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Nr.
p.k

Riepas atbilst Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.466
“Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz
ceļiem”;
Pretendenta piedāvātajām riepām jāsatur ražotāja marķējumu par riepas atbilstību
tehniskās specifikācijas prasībām saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES REGULU (EK) Nr.1222/2009 „Par riepu marķēšanu attiecībā uz
degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem”, turpmāk tekstā
„ES regula 1222/2009”;
Piedāvāto riepu energoefektivitātes parametri nedrīkst būt zemāki par tehniskajā
specifikācijā attiecīgā izmēra riepām noteiktajām energoefektivitātes prasībām;
Riepām jābūt saražotam pēdējo 24 mēnešu laikā pirms to piegādes pasūtītājam;
Riepām jānodrošina garantijas termiņš ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes
brīža, nodrošinot ražotāja defektu bezmaksas remontu vai aizvietošanu ar
līdzvērtīgām riepām 2 (divu) darba dienu laikā;
Pretendentam jānodrošina pasūtījuma bezmaksas piegāde Rīgā, Ostas prospekts
11, 15 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un pasūtījuma saņemšanas,
vienlaikus jānodrošina pasūtītāja nolietoto riepu savākšana, transportēšana to
tālākai utilizācijai vai pārstrādei.
Pretendenta
piedāvātais
Riepas modelis
(ražotājs)

Riepas
izmērs

Slodzes
indekss

Ātruma
indekss

Rites
pretestība
(min. klase)
ne zemāk kā

Bremzēšan
a uz slapja
ceļa (min.
klase)
ne zemāk
kā

Ārējā
trokšņa
līmenis
(max.dBa)

1
2

165/65R15
165/80R14

81
85

T
T

E
F

C
C

68
71

3

175/70R14

88

T

4

175/75R16

101

R

5

195/65R15

95

H

C
F
B

E
C
B

65
74
69

6

195/70R15

104

S

C

E

72

7

205/55R16

94

T

C

C

65

8

205/65R15

99

T

C

F

66

9

205/70R15

96

T

C

F

71

10

205/75R16
215/75R16

113
116

R
R

13

94
98

H
H

B
B
A

71

225/45R17
225/55R18

E
C
C
C

F

14

225/65R17

102

T

15

225/70R15

112

S

C
C

F
E

71
68
72

16

225/70R16
235/55R17

107
99

R
H

C
C

F
F

72

235/60R16
235/60R18

104
107

H
T

B
B

C
F

72
68

11
12

17
18
19

71
69

71
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235/65R17

108

T

B

F

68

21

235/75R15

105

R

E

F

72

22

245/70R16

107

Q

E

F

76

23

265/65R17

112

Q

E

F

75

24

265/70R15

Q

E

F

76

26

285/70R19.5

J

B

C

69

27

10R22.5

M

D

C

70

28

12.00R22.5

110
150/14
8
144/14
2
152/14
8

K

D

B

72

Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Reģistrācijas Nr.40003982628
Adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Banka: AS „Citadele banka”
IBAN: LV15PARX0005508860001

Piegādātājs:
SIA “Auto motīvs”
Reģistrācijas Nr.40003849726
Adrese: Salaspils iela 2, Rīga, LV-1019
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
IBAN: LV11NDEA0000080945981

A. Tauriņš

K.Eglītis
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