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Iepirkuma līgums
Rīgā,
2018.gada 1.jūnijs

Nr. SRM-18-269-lī

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 tekstā –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, tās valdes priekšsēdētāja Agņa Bērziņa un
valdes locekļa Arņa Zaščerinska personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
tekstā – Piegādātājs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Piegādātājs, turpmāk - Puses,
atsevišķi - Puse,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Celtniecības materiālu
piegāde Zaļās klases 1.kārtas būvniecībai”, identif.Nr.SIA-RM-2018/24 rezultātiem,
bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1.
LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Iepirkums - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā realizēts iepirkums
„Celtniecības materiālu piegāde Zaļās klases 1.kārtas būvniecībai ”, identif.Nr.SIARM-2018/24.
1.2. Prece - Līguma izpratnē – dažādi celtniecības materiāli atbilstoši Preces
Tehniskajā specifikācijā noteiktiem tehniskajiem parametriem, cenu lapā norādītai
cenai un cita veida informācijai saskaņā ar Līguma pielikumiem.
2.
PUŠU APLIECINĀJUMI
2.1. Puses apstiprina, ka tām ir pilnas tiesības slēgt šāda satura Līgumu un uzņemties
Līgumā noteiktās saistības pilnā apjomā, Pušu pārstāvju pilnvarojums atbilst normatīvo
aktu un Pušu darbības pamatdokumentu prasībām, par pilnvarojumu nepastāv strīds un
uz to nav attiecināmi nekādi ierobežojumi. Pušu pārstāvji ir iepazinušies ar otras Puses
pārstāvju pilnvarojumu un šajā sakarībā nav neskaidrību un domstarpību.
2.2. Piegādātājs apstiprina, ka Līguma slēgšanas brīdī Piegādātājs atbilst visām tām
prasībām, kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
attiecināmas uz Piegādātāja darbību Līguma ietvaros.
2.3. Piegādātājs apliecina, ka tā piedāvātā Prece ir jauna, augstas kvalitātes un tā
uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces
uzglabāšanu.
2.4. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece atbilst normatīvo aktu prasībām, Līguma
noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai.
3. LĪGUMA PRIEKŠMETS
3.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam celtniecības
materiālus (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko
specifikāciju (1.pielikums) un Piegādātāja piedāvājumu (2.pielikums).
3.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no Piegādātāja arī citas Precēm līdzvērtīgas preces,
kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevar paredzēt, iepriekš vienojoties ar
Piegādātāju par apjomu. Par Precēm līdzvērtīgām precēm tiek uzskatītas preces, kas
klasificējamas kā celtniecības materiāli. Cena tiek noteikta Līguma 4.4.punktā
noteiktajā kārtībā.
3.3. Ja Piegādātājs objektīvu un pierādāmu apstākļu dēļ (pārtraukta preces ražošana un
tml.) nevar pārdot kādu no Līguma 1.pielikumā minētajām Precēm, Piegādātājs ir
tiesīgs piedāvāt Pasūtītājam Preci ar tādiem pašiem vai labākiem tehniskajiem
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parametriem, nepārsniedzot Līguma 1.pielikumā noteikto attiecīgās preces vienības
cenu, to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 41999.00
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 0 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
PVN Izpildītājs aprēķina un iekļauj rēķinos atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa
likuma nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.
4.2. Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam kopā ar pavadzīmi-rēķinu.
4.3. Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādā Preci saskaņā ar Līguma
1.pielikumā norādītajām vienību cenām. Līguma 1.pielikumā norādītās vienību cenas
ietver visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Līgumā noteikto saistību pilnīgu
un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā jebkādi piemērojamie nodokļi (izņemot PVN) un
nodevas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām. Līguma
1.pielikumā norādītās vienību cenas nevar paaugstināties Līguma darbības laikā.
4.4. Ja Pasūtītājam ir nepieciešamas tādas Preces, kas nav norādītas Līguma
1.pielikumā, tad tās var pasūtīt tādā apmērā, kas nepārsniedz 20% (divdesmit procenti)
no Līguma kopējās summas. Līguma 1.pielikumā neiekļauto Preču cenas tiek atsevišķi
saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijas Republikā un
nemainot Līguma kopējo summu. Pasūtījumam tiek piemērota pastāvīgā atlaide 17%
(septiņpadsmit procenti) apmērā.
4.5. Ja Piegādātājs var piedāvāt Preces par zemāku cenu vai Latvijas Republikas
teritorijā tiek pārdotas Piegādātāja piedāvātās Preces par zemāku cenu kā norādīts
Līguma 1.pielikumā, Piegādātājs piegādā Preci par samazināto cenu.
4.6. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes, pavadzīmes-rēķina saņemšanas un
abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā
norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu.
4.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz
Piegādātāja norādīto bankas kontu.
5. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
5.1. Pasūtītājs pasūta Preces pēc nepieciešamības, nosūtot pieprasījumu uz
Piegādātāja pilnvarotās personas e-pastu vai arī ierodoties tirdzniecības vietā.
5.2. Preces piegādi Piegādātājs nodrošina:
5.2.1. vienas darba dienas laikā no pasūtīšanas brīža vismaz ½ no kopējā Tehniskajā
specifikācijā norādītā apjoma šādām pozīcijām: 2-20, 23-24, 26-45, 56-58, 62, 64, 65,
73-76.
5.2.2. ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no pasūtījuma brīža pārējām Tehniskajā
specifikācijā norādītajām pozīcijām.
5.2.3. Pusēm vienojoties, var tikt noteikts cits Preču piegādes termiņš.
5.2.4. 5.2.punkta apakšpunktos minētais Preces piegādes termiņš neattiecas uz Precēm,
kas nav norādītas Līguma 1.pielikumā, kā arī uz specifiskām Precēm, kuras
Piegādātājam ir iepriekš jāpasūta.
5.3. Piegādātājs piegādā Preci uz Preces piegādes vietu objektu “Zaļā klase”, adrese:
“Rīgas Brieži”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads - darba dienās no plkst. 08.30 līdz
plkst. 16.30, Preces piegādes laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
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5.4. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam iespēju
iegādāties Preces un tās vizuāli novērtēt Piegādātāja tirdzniecības vietā: Zviedru iela
6, Salaspils, LV-2121.
5.5. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi un izkraušanu, izmantojot savu transportu
un darbaspēku.
5.6. Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt Preces atbilstību Līguma
noteikumiem, Preču pasūtījuma prasībām. Ja piegādātā Prece neatbilst visām prasībām,
Pasūtītāja pilnvarotā persona sagatavo Preces defektu aktu par konstatētajiem
trūkumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci.
5.7. Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces defektu akta
sagatavošanas dienas par saviem līdzekļiem novērš konstatētos trūkumus, piegādājot
Pasūtītājam Līguma noteikumiem, Preču pasūtījumam un kvalitātes prasībām
neatbilstošās Preces vietā jaunu Preci. Pusēm rakstiski vienojoties, jaunas Preces
piegādes termiņš var tikt pagarināts.
5.8. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Pušu
pilnvarotie pārstāvji abpusēji parakstījuši Preču pavadzīmi-rēķinu.
5.9. Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pavadzīmes rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
5.10. Piegādātājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Preces defektu, ja defekts ir
atklāts Preces garantijas laikā.
5.11. Par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumu, kas jānovērš Preces
garantijas ietvaros, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam, un
nekavējoties iesniedz Piegādātājam.
5.12. Pamatojoties uz Preču defektu aktu, Piegādātājam ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu
laikā no defektu akta saņemšanas dienas jānomaina Prece ar jaunu Preci vai jāveic
Preces remonts bez papildus samaksas.
6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Piegādātāja pienākumi:
6.1.1. piegādāt, izkraut Līguma prasībām atbilstošas, pienācīgas kvalitātes Preces
saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.1.2. nodrošināt Preču esamību 1.pielikumā norādītā sortimentā;
6.1.3. garantēt pilnīgu piegādātās Preces atbilstību Līguma un tā pielikumu
noteikumiem;
6.1.4. uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam
nekvalitatīvas Preces dēļ;
6.1.5. nodrošināt Preču atbilstību 1.pielikumā noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, kā
arī normatīvajos aktos noteiktām prasībām un vispāratzītiem standartiem.
6.2. Piegādātāja tiesības:
6.2.1. no Pasūtītāja saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama
kvalitatīvai Līgumā noteikto saistību izpildei;
6.2.2. saņemt samaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
6.3. Pasūtītāja pienākumi:
6.3.1. pieņemt piegādātās, Līguma prasībām atbilstošās, kvalitatīvās Preces, ja tās
piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.3.2. veikt samaksu par kvalitatīvām Precēm Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Par Preces piegādes termiņa kavēšanu vai citu Līgumā noteikto terminētu saistību
nepildīšanu Piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās Līguma
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summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
Šis punkts tiek attiecināts arī uz gadījumiem, kad Prece tiek piegādātā nepilnā apjomā
no pasūtījumā norādītā.
7.2. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,2% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru
maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
7.3. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc
attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Puses, atsevišķi vienojoties
var noteikt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs par Piegādātājam aprēķinātā līgumsoda summu
samazināt kārtējo Pasūtītāja maksājumu. Šāda gadījumā attiecīgā informācija ir
jānorāda rēķinā.
7.4. Jebkura līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
7.5. Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā šī līguma izpildē otrai
Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
7.6. Līdz Preces pavadzīmes-rēķina abpusējai parakstīšanai visus riskus par Preci
uzņemas Piegādātājs.
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēju rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses
nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
8.2. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir piesaistāmi – ugunsgrēks, kara darbība,
vispārējā avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī valsts pārvaldes iestāžu pieņemti
normatīvi akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas pušu kontrolei un ietekmei.
8.3. Par nepārvaramas varas apstākli netiek atzīts piegādātāja sadarbības partneru
saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
8.4. Pusei, kas atsauces uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, trīs darbdienu laikā
par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un
cēloņsakarības pamatojumu starp nepārvaramas varas faktu un nespēju izpildīt savas
saistības.
8.5. Ja nepārvaramas, ārkārtēja rakstu apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas vairāk kā
par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.
Ja Līgums tiek izbeigts šajā punktā noteiktajā gadījumā, nevienai no Pusēm nav tiesību
pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību par Līgumā noteikto saistību izpildi, kas
varētu rasties pēc nepārvaramas varas iestāšanās.
9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
9.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses, ir noslēgts līdz
2018.gada 30.oktobrim vai līdz brīdim, kad Līguma summa sasniedz EUR 41999.00
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 0 centi) bez PVN,
atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Līguma noteikumi un saistības
attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā 24 mēnešus no Preces piegādes (preču
pavadzīmes – rēķina savstarpējas parakstīšanas) brīža.
9.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes termiņš beidzas ātrāk nekā Līguma 9.1.punktā
norādītā summa, Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu abpusēji par to vienojoties,
bet kopumā ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim.
9.3. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
9.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas
vismaz viens no šādiem gadījumiem:
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9.4.1. notikusi Piegādātāja likvidācija;
9.4.2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
9.4.3. ja piegādātās Preces kvalitāte būtiski atšķiras no Līguma un tā pielikumu
noteikumiem. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais un tas tiek konstatēts un tiek
sastādīts attiecīgs pamatojums, kas pierāda cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums
atmaksāt pasūtītājam Preces cenu, kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja telpām;
9.4.4. Piegādātājs neveic Preces vai tās daļas piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām no
Līgumā noteiktā piegādes termiņa;
9.4.5. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Preci.
9.5. Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, Pasūtītājs nosūta Piegādātājam rakstisku
paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Pasūtītājs nosūtījis
Piegādātājam šajā punktā minēto paziņojumu.
9.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 9.4.3. – 9.4.4.punktos
noteikto apstākļu dēļ, Pasūtītājam izvērtējot faktiskos apstākļus ir tiesības pieprasīt, lai
Piegādātājs maksā līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopsummas.
9.7. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to rakstisku
paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja iestājies
kāds no šādiem apstākļiem:
9.7.1. Pasūtītājs vismaz 10 (desmit) dienas kavē līgumā noteikto maksājumu veikšanas
termiņu un pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 10 (desmit) dienu laikā no Piegādātāja
pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
9.7.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek
izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
9.8. Līgumu izbeidzot pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pasūtītājs samaksā
Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm. Izdarot galīgo
samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējuma atlīdzību.
Savstarpējā norēķināšanās tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā no šajā punktā minētā
akta parakstīšanas dienas.
10. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju
sarunu ceļā.
10.2. Ja radušos strīdu puses nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā 30 (trīsdesmit)
dienu laikā, Puses ir tiesīgas vērsties Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11. KONFIDENCIONALITĀTE UN PERSONAS DATI
11.1. 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 konfidenciāls
informācijas nodošanas brīdi publiski zināma. Konfidencialitātes pienākums nav
aprobežots ar Līguma termiņu un ievērojams bez laika ierobežojuma.
11.2. 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
5
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pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros
saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma 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.
11.3. Katra Puse var pieprasīt, lai otrā 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: ofiss@kurshi.lv un/vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rigasmezi@riga.lv .
11.4. Puses apliecina, ka šajā Līgumā norādītā informācija par Pušu pilnvaroto personu
datu iesniegšanu otrai Pusei ir saskaņota ar attiecīgajām Pušu 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 šī Līguma 1.sadaļā
minēto mērķu sasniegšanai.
11.5. Pasūtītāja pilnvaroto personu iespējamā datu iesniegšana parāda atgūšanas
pakalpojuma sniedzējam vai citai personai ir saskaņojama iepriekš rakstveidā ar
Pasūtītāju.
11.6. Piesaistot papildu datu apstrādātāju, to piesaistītāja Puse apņemas iekļaut līgumā
ar šo apstrādātāju prasības, kuras ir identiskas šajā Līguma sadaļā noteiktajām
prasībām.
11.7. Nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas
attiecībā uz Puses nodoto personas datu apstrādi, informēt par to otras Puses Līgumā
norādīto kontaktpersonu.
12. KONTAKTPERSONAS
12.1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Pusi un uzrauga (koordinē)
kvalitatīvu Līguma izpildi, tajā skaitā paraksta Preču pieņemšanas nodošanas aktus, ir:
10.1.1. Mežsaimniecisko darbu galvenais speciālists Artis Dombrovskis, telefona Nr.
+371 20222159, e-pasts: artis.dombrovskis@riga.lv ;
10.1.2. būvdarbu vadītājs Atis Jēkabsons, telefona Nr. +371 29871130, e-pasts:
atis@mazaisvilks.lv .
12.2. Piegādātāja Kontaktpersona ir: projektu menedžeris Didzis Āboltiņš, telefona Nr.
+371 26353186, e-pasts: didzis.aboltins@kurshi.lv .
12.3. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām
kontaktpersonu sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām divos eksemplāros.
Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
13.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti:
13.2.1. 1.pielikums - Tehniskā specifikācija;
13.2.2. 2.pielikums - Pretendenta piedāvājuma finanšu un tehniskā piedāvājuma sadaļas
kopija (Tehniskais piedāvājums/cenu lapa/ Finanšu piedāvājums).
13.3. Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām
Pušu rekvizītos.
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14. PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja (korespondences) adrese:
Jūrmalas gatve 78D, Rīga LV-1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA „Tirdzniecības nams “Kurši””
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 301,
Rīga, LV-1006

____________________/A.Tauriņš/
valdes priekšsēdētājs

____________________/A.Bērziņš/
valdes priekšsēdētājs

Reģistrācijas Nr.: 40003494995
Banka: AS „Swedbank”
Konta Nr.: LV68HABA0551006539406

____________________/A.Zaščerinskis/
valdes loceklis
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1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1
-

2
-

3

1

līg.c.

2

līg.c.

3

līg.c.

4

līg.c.

5

līg.c.

6
7

līg.c.
līg.c.

8

līg.c.

9
10
11
12
13
14

līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.

Piezīmes

4

Duofor bezdelīgastes formas profili.
Augstums 16mm.
Metināts metāla siets, acs izmēri 50x50mm,
d5mm.
Ķīļenkurs HST12/50
Lokšņu būvkaluma stinguma saite, -2x40
mm
Perforētas cinkotās montāžas plāksnes
2mm, 100x200
Metāla leņķis ar ribu, 90x90mm b=2mm
Metāla leņķis ar ribu, 70x70mm b=2mm
Būvkalumi siju galu stiprināšanai
("kurpes") 100x140
ISOVER TK—115—15
ISOVER KL 50mm
Paroc UNS 37 100mm
Paroc UNS 37 75mm
Paroc UNS 37 50mm
Pretvēja izolācija WAS 25t, 30mm

8

vai ekvivalents

vai ekvivalents

vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents

Daudzums

Kods

Materiāla nosaukums

Mērvienība

Nr. p.k.

Ja tehniskajā specifikācijā formā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai
kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents
var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās
specifikācijas prasībām.
Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās
ekvivalentums.
Materiālu piegādes adrese: “Rīgas Brieži”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.
Tehniskajā specifikācijā norādītais piegādes reižu skaits ir orientējošs. Pasūtītājam objektīvu
iemeslu dēļ ir tiesības vienpusēji mainīt plānoto piegādes reižu skaitu starp pozīcijām, vai
pilnībā vai daļēji atteikties no Pretendenta transporta izmantošanas kādai no pozīcijām, ja
materiālu piegādes tas var nodrošināt ar savu transportu.
Pretendentam jānodrošina:
- Preču piegāde vienas darba dienas laikā no pasūtīšanas brīža vismaz ½ no kopējā
Tehniskajā specifikācijā norādītā apjoma šādām pozīcijām: 2-20, 23-24, 26-45, 56-58, 62,
64, 65, 73-76.
- Preču piegāde ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no pasūtījuma brīža pārējām
Tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām;
- ka Pasūtītājs Tehniskās specifikācijas pozīcijas 21, 51, 59, 63, 66, 67 (apdares materiāli)
var vizuāli novērtēt Pretendenta [vai apakšuzņēmēja/sadarbības partnera] tirdzniecības vietā
darba laikā.

5
-

6
-

m2

220,00

m2

260,00

gab

100,00

m

112,00

gab

90,00

gab
gab

100,00
50,00

gab

70,00

m
m2
m2
m2
m2
m2

900,00
250,00
520,00
110,00
280,00
280,00
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

līg.c. EPS 100; biezums 50mm
Ekstrudēts putupolistirols, "Styrodur 3035"
līg.c.
100mm
Ekstrudēts putupolistirols, "Styrodur 3035"
līg.c.
50mm
līg.c. Tvaika izolācija ELTETE ELTBAR ALU
Tvaka izolācija DeltaReflex, Curlaidība
līg.c.
90m
Siltumatstarojošs folija klājs PEPI
līg.c.
REFLEKT POLY 8mm
līg.c. Koka apdares dēļi 22x120mm, l≥3000mm.
līg.c. Impregnēti dēļi 20x120mm l≥3000mm.
Koka latas 50x50mm impregnētas,
līg.c.
l≥3000mm.
Koka latas 75x50mm impregnētas,
līg.c.
l≥3000mm.
līg.c. Koka (bērzs) dēļu apdare (38X100mm)
Knauf ģipškartona profils UW 75mm,
līg.c.
l=2600mm
Knauf ģipškartona profils CW 75mm,
līg.c.
l=2600mm
līg.c. Knauf ģipškartona profils UD, l=3000mm
līg.c. Knauf ģipškartona profils CD, l=3000mm
Knauf ģipškartona profilu U-veida iekares
līg.c.
120mm
Knauf ģipškartons GKF 12,5mm,
līg.c.
l=2600mm
Knauf ģipškartons GKBI 12,5mm,
līg.c.
l=2600mm
Knauf ģipškartons GKB 12,5mm,
līg.c.
l=2600mm
Knauf ģipškartona konstrukciju
līg.c.
amortizācijas lenta 70mm
Knauf ģipškartona konstrukciju
līg.c.
amortizācijas lenta 30mm
līg.c. Knauf ģipškartona sietlenta 48mm
līg.c. Knauf Uniflott
līg.c. SOUDAL balts akrila hermētiķis 300ml
līg.c. Knauf Ģipškartona skrūves 42mm
līg.c. Naglas d6mm, l=200mm
līg.c. Naglas d3mm, l=70mm
līg.c. Naglas d2,5mm, l=50mm
līg.c. Koka skrūves dzeltenas 5x80
līg.c. Koka skrūves dzeltenas 5x50
līg.c. Betona dībeļnaglas 5x50
līg.c. Krāsa StoTop Woodstains tonī 34310
līg.c. Krāsa StoTop Woodstains tonī 36142
līg.c. StoPox WL 150
līg.c. Krāsa STO Colorlatex 4000
līg.c. StoTop Intern, tonis 34335
Granīta akmens apmetums no ST0 Superlit,
līg.c.
graudu lielums 2mm, tonis 841
līg.c. Metāla krāsa PENTAPRIM
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vai ekvivalents

m2

100,00

vai ekvivalents

m2

169,00

vai ekvivalents

m2

169,00

vai ekvivalents

m2

250,00

vai ekvivalents

m2

180,00

vai ekvivalents

m2

219,00

m2
m2

450,00
220,00

m

850,00

m

460,00

m2

120,00

vai ekvivalents

m

195,00

vai ekvivalents

m

275,60

vai ekvivalents
vai ekvivalents

m
m

351,00
551,00

vai ekvivalents

gab

400,00

vai ekvivalents

m2

53,04

vai ekvivalents

m2

212,16

vai ekvivalents

m2

1 001,52

vai ekvivalents

m

240,00

vai ekvivalents

m

390,00

vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents

vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents
vai ekvivalents

m
kg
gab
100gab
kg
kg
kg
100gab
100gab
100gab
L
L
kg
L
L

400,00
125,00
50,00
148,00
70,00
90,00
60,00
12,00
12,00
9,00
157,00
32,00
45,00
90,00
10,00

vai ekvivalents

kg

500,00

vai ekvivalents

L

38,00
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RUUKKI skārda palodze 200mm, tonis
m
218,00
RR23
RUUKKI skārda palodze 250mm, tonis
54 līg.c.
m
26,00
RR23
55 līg.c. Stikla šķiedras siets 160g/m2
m2
100,00
56 līg.c. Sakret BAK
vai ekvivalents
kg
700,00
57 līg.c. Flīžu lime Knauf K4
vai ekvivalents
kg
150,00
58 līg.c. Flīžu šuvotājs Mapei
vai ekvivalents
kg
20,00
Akmens masas flīzes 300x600mm, piem.
59 līg.c. Mineral Chrorr (gresporcellanto), raupjas
vai ekvivalents
m2
25,00
no "Casalgrande PADANA"
60 līg.c. RUUKKI lietus ūdens tekne 120mm, RR23
m
60,00
61 līg.c. RUUKKI lietus noteka 120mm, RR23
m
20,00
Penosil Window&Door Foam montāžas
62 līg.c.
vai ekvivalents
gab
40,00
putas 750ml
Impregnēti lapegles dēļi b=120mm,
63 līg.c.
m2
85,00
h=40mm, l≥3000mm.
Antiseptiķis koksnei BOCHEMIT QB
64 līg.c.
vai ekvivalents
L
80,00
bezkrāsains
HAVEK iekšdarbu nobeiguma špaktele
65 līg.c.
vai ekvivalents
kg
300,00
gatavā spaiņos
Akmens masas flīzes 300x600mm, piem.
66 līg.c. Mineral Chrorr (gresporcellanto), raupjas
vai ekvivalents
m2
25,00
no "Casalgrande PADANA" vai analogs
Kājslauķis no "Emco" Diplomat 522;
67 līg.c.
vai ekvivalents
gab
3,00
1000x1100 mm
PVC linolejs piem. Taralev Impresion
Compact Vibration (0064 Cement) no
68 līg.c.
vai ekvivalents
m2
75,00
"GENFLOR",b-3mm skaņas izolējošs,
antistatisks, antibakteriāls
siltināts nerūsējošā terauda dūmvads,
69 līg.c.
vai ekvivalents
m
7,00
ārējais d.200mm
70 līg.c. Iekštelpu krāsa STO Top Intern
vai ekvivalents
L
10,00
71 līg.c. Iekštelpu krāsa STO Color latex 4000
vai ekvivalents
L
50,00
72 līg.c. Iekštelpu krāsa STO Pox WL 150
vai ekvivalents
L
30,00
73 līg.c. KNAUF Tiefengrund
vai ekvivalents
L
30,00
74 līg.c. KNAUF Betokontakt
vai ekvivalents
kg
10,00
Knauf ģipškartona profils UW 100mm,
75 līg.c.
vai ekvivalents
m
122,20
l=2600mm
Knauf ģipškartona profils CW 100mm,
76 līg.c.
vai ekvivalents
m
244,40
l=2600mm
Piegādes transports ar manipulatoru,
Piegāde uz
77 līg.c. minimālā kravnesība 7 tonnas, minimālais
reiss
4,00
Pasūtītāja objektu
garums 8 metri
Piegādes transports ar kravnesību līdz 1,5
Piegāde uz
78 līg.c.
reiss
4,00
tonnām, tilpums līdz 10 kubikmetriem.
Pasūtītāja objektu
Piegādes transports ar kravnesību minimāli
Piegāde uz
79 līg.c.
reiss
10,00
100 kilogrami*
Pasūtītāja objektu
* Pretendents var nenorādīt izmaksas Tehniskās specifikācijas pozīcijai - piegāde ar 100kg kravnesību,
ja Pretendents var nodrošināt, ka Pasūtītājs Tehniskās specifikācijas pozīcijas 3, 5-8, 37-45 var saņemt
Pretendenta [vai tā apakšuzņēmēja/sadarbības partnera] tirdzniecības vietā, kas atrodas ne vairāk kā
30 km attālumā no Pasūtītāja objekta.
53

līg.c.
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