Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
“Rekultivācijas agregāta (frēzes) piegāde Mežsaimniecības daļas vajadzībām”, identif.Nr.SIA-RM-2018/41

Piegādes līgums
Rīgā,
2018.gada 15.oktobrī

Nr. SRM-18-496-lī

SIA “Rīgas meži”, tās valdes locekļa Jura Buškevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas
puses, un
SIA “Dinlats”, tās valdes locekļa Sandija Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Sattūtiem, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,
kopā Pasūtītājs un Piegādātājs, turpmāk - Puses, atsevišķi - Puse,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotās iepirkuma procedūras “Rekultivācijas agregāta
(frēzes) piegāde Mežsaimniecības daļas vajadzībām”, identif.Nr.SIA-RM-2018/41 rezultātiem,
bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.
1.1.

Iepirkums – “Rekultivācijas agregāta (frēzes) piegāde Mežsaimniecības daļas
vajadzībām”, identif.Nr.SIA-RM-2018/41.

1.2.

Prece - Līguma izpratnē – viens rekultivācijas agregāts – frēze Suokone, MJS, 241
STG, atbilstoši Līguma 1.pielikumā - Tehniskā specifikācija - noteiktajiem tehniskajiem
parametriem.

2.
1.1.

PUŠU APLIECINĀJUMI

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.

1.2.

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.
2.1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

Piegādātājs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un
pieņem īpašumā Preci saskaņā ar Līguma 1.pielikumu Tehniskā specifikācija, par
Līguma 2.pielikumā Pretendenta piedāvājums norādīto cenu. Pretendenta piedāvājums
(finanšu un tehniskā piedāvājuma apjomā) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2.

Līgumcena ir EUR 50215,00, tajā skaitā, Preces vērtība - EUR 41500,00 un pievienotās
vērtības nodoklis 21% EUR 8715,00.

2.3.

Līguma 3.2.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas
saistīti ar Preces piegādi, nodošanu, pirmreizēju uzstādīšanu, Pasūtītāja speciālistu
pirmreizēju apmācīšanu un nepieciešamības gadījumā garantijas apkalpošanu.
LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

3.
3.1.

Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam Līguma 3.1.punktā minēto Preci ne
vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.2.

Puses savstarpēji vienojoties ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu. Ja
Piegādātājam ir radušies neparedzēti vai no Piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kuri
aizkavēja vai var aizkavēt Preces piegādi Pasūtītājam, Piegādātājam ir pienākums Preces
piegādes termiņa pagarinājumu savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs
atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja izpratnē Piegādātāja argumenti nav
pietiekami un Piegādātājs ir apzināti kavējis Preces piegādi.
5. PRECES PIEGĀDE

5.1.

Ar Preces piegādi un nodošanu saprot faktisko Preces piegādi un nodošanu ar Pasūtītāja
kontaktpersonu iepriekš saskaņotā vietā un laikā. Piegādes adrese: Gaismas 11, Stūnīšu
ciems, Olaines pagasts, Olaines novads.

5.2.

Piegādātajai Precei jāatbilst Līgumā norādītajām prasībām, tai jābūt atbilstoši
komplektētai un gatavai lietošanai. Piegādātājam jānodrošina Preces pirmreizēju
uzstādīšanu un tehniskās dokumentācijas un lietošanas instrukciju nodošanu
Pasūtītājam.

5.3.

Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem Preci parakstot pieņemšanas nodošanas
aktu/Preču pavadzīmi – rēķinu (turpmāk – Pavadzīmi) – Preces nodošanas diena. Pēc
Preces nodošanas Preces kvalitātes jautājumi tiek risināti Līguma 7.sadaļā noteiktajā
kārtībā.

5.4.

Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, Pasūtītājs var aprēķināt
Līgumsodu saskaņā ar Līguma 9.1. punktu.

5.5.

Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

6.
6.1.

SAMAKSAS KĀRTĪBA

Pasūtītājs maksājumus veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Piegādātāja norādīto norēķinu
kontu, pēc Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas, izņemot gadījumā, ja pēc Preces
pieņemšanas tiek konstatēta Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece. Trūkumu
gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noteikumiem
atbilstošas Preces saņemšanas un attiecīgās Pavadzīmes parakstīšanas dienas.

6.2.

Pasūtītājs apmaksu par Preci veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

6.3.

Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu
konta.

6.4.

Neparedzētus izdevumus, kas nav iekļauti Līguma cenā, bet nepieciešami pilnīgai
Līguma izpildei, sedz Piegādātājs.
7.

7.1.

KVALITĀTE UN GARANTIJAS

Piegādātājs garantē, ka:

7.1.1. Piegādātā Prece atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju
(1.pielikums) un Piegādātāja piedāvājumu (2.pielikums);
7.1.2. Prece ir kvalitatīva un atbilst visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, kas reglamentē attiecīgo Preču kvalitāti.
7.2.

Piegādātājs dod šādu piegādātās preces garantijas laiku – 1 (viens) gads no Preces
piegādes dienas.

7.3.

Ja Garantijas laikā tiek konstatēts, ka Prece neatbilst Līguma prasībām Pasūtītājs paziņo
Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu atklāšanas dienas, nosūtot
Piegādātājam rakstveida pretenziju, kurā norādīti konstatētie trūkumi, un uzaicina to
saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā
adresē, lai sagatavot aktu par Preces trūkumiem. Piegādātāja neierašanās gadījumā,
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji sagatavot aktu un elektroniski nosūtīt sagatavoto aktu
Pārdevēja Līgumā norādītajai kontaktpersonai uz e-pastu.

7.4.

Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina preces garantijas remontus šādā adresē: Pasūtītāja
adresē vai nepieciešamības gadījumā autorizēta servisa adresē: Ventspils iela 48, Rīga,
LV-1002.

7.5.

Garantijas remontu izpilde Piegādātājam jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā no Preces nodošanas garantijas remontam. Ja objektīvu iemeslu dēļ remonta izpilde
noteiktajā termiņā nav iespējama un Pasūtītājs piekrīt, tad remonts tiek nodrošināts ar
Pasūtītāju saskaņotā termiņā. Jebkurā gadījumā par noteiktā termiņa kavējumu var tikt
piemērots Līgumsods Līgumā noteiktajā apmērā.

7.6.

Ja garantijas laikā atklājas, ka preces ražošanas defekta dēļ prece nav lietojama atbilstoši
lietošanai paredzētajam mērķim, bet remonts nav iespējams vai nav bijis efektīvs, tad
Līguma nosacījumiem neatbilstošās Preces Piegādātājs par saviem līdzekļiem nomaina
pret Līguma nosacījumiem atbilstošām Precēm un piegādā Pasūtītājam ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā no akta par Preces trūkumiem sagatavošanas vai nosūtīšanas
dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ nomaiņa noteiktajā termiņā nav iespējama un Pasūtītājs
piekrīt, tad nomaiņa tiek nodrošināta ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā. Ja nomaiņa nav
iespējama un Pasūtītājs ir veicis apmaksu, Piegādātājs atmaksā attiecīgo summu ne ilgāk
kā 10 (desmit) dienu laikā.

7.6.1. Ja Pusēm rodas domstarpības Preču kvalitātes novērtējumā, tie, savstarpēji vienojoties,
ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus (speciālistus), kuru slēdziens par Preču kvalitāti
būs saistošs Pusēm. Ja ekspertu (speciālistu) slēdzienā konstatēti Preču kvalitātes
trūkumi, Piegādātājs sedz visus izdevumus par slēdziena sagatavošanu.
7.6.2. Visus izdevumus Preces aizstāšanas nodrošināšanai sedz Piegādātājs.

8.
8.1.

PUŠU SAISTĪBAS

Piegādātāja saistības:

8.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos;
8.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Pasūtītāja definētajām prasībām un Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām;
8.1.3. Piegādātājs apņemas veikt Preces nodošanu ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotā vietā
un laikā;
8.1.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām
personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
8.1.5. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz Preces nodošanai Pasūtītājam.
8.2.

Pasūtītāja saistības:

8.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
8.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādātās Preces pieņemšanu;
8.2.3. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās lietošanas mērķim;
8.3.

Piegādātāja tiesības: saņemt samaksu par piegādāto Preci.

8.4.

Pasūtītāja tiesības: saņemt Preci, kas atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma
tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Piegādātāja piedāvājumu (2.pielikums).

9.
9.1.

PUŠU ATBILDĪBA

Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā vai kavē citu Līgumā noteikto
saistību izpildes termiņus, tad Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja Līgumsodu 0,2 %
(divas desmitdaļas procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
Līgumsoda summa par termiņa kavējumu nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti)
no Līgumcenas.

9.2.

Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņa, tad Piegādātājs var
pieprasīt no Pasūtītāja Līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no
piegādātās kavētās saistības summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda summa par
Preces samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā nevar būt lielāka par 10% (desmit
procenti) no Līgumcenas.

9.3.

Ja Piegādātājs nepilda Līguma 7.6.punktā noteiktās garantijas saistības, tad Pasūtītājs,
izvērtējot faktiskos apstākļus, ir tiesīgs piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas.

9.4.

Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.4.3. – 11.4.5. punktos noteikto
apstākļu dēļ, Pasūtītājam, izvērtējot faktiskos apstākļus, ir tiesības pieprasīt, lai
Piegādātājs maksā līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas.

9.5.

Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa
līdz saistību veikšanai vai apmaksas veikšanai.

9.6.

Pasūtītājs ir tiesīgs, piemērojot ieskaitu, Piegādātājam aprēķinātos Līgumsodus ieturēt
no Piegādātājam veicamiem maksājumiem.

9.7.

Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.

10.

DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

10.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
sarunu ceļā.
10.2. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība,
kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks
galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.

11.

LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei, izņemot gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem.
11.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties
uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
11.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
11.4.1. tiesa pasludinājusi Piegādātāja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par
Piegādātāja likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Piegādātājam turpināt Līgumā
noteikto saistību izpildi;
11.4.2. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas;
11.4.3. Piegādātājs kavē Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām;
11.4.4. Piegādātājs nepilda citas ar Līgumu uzņemtās saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem
un Pasūtītājs par to Piegādātāju vismaz vienreiz rakstveidā ir brīdinājis;

11.4.5. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Piegādātājs
ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais
apliecinājums.
11.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līgumā
noteiktos apmaksas termiņus ilgāk par 10 (desmit) darba dienām un Piegādātājs pirms
tam rakstiski par to brīdinājis Pasūtītāju vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš.
11.6. Līguma 11.4.punktā un 11.5.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par
izbeigtu 8. (astotajā) darba dienā pēc attiecīga Puses rakstveida paziņojuma nosūtīšanas
otrai Pusei.

12.

TEHNISKĀS APKOPES PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

12.1. Līguma 7.sadaļā noteiktās Garantijas saistības termiņa laikā Piegādātājs nodrošina
Preces tehniskās apkopes pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši iesniegtajam obligāto
apkopju grafikam, turpmāk –Pakalpojumi, šādās tehniskās apkopes un servisa remonta
vietās:
12.1.1. Ventspils iela 48 Rīga.
12.2. Tehnikās apkopes/servisa veikšanai noteiktie normatīvie rādītāji un pakalpojumu
sniegšanas cenas augstākā robeža noteikti saskaņā ar Piegādātāja iesniegto “Tehnisko
apkopju grafiku” (1 gadam / Pretendenta finanšu piedāvājums).
12.3. Tehniskās apkopes/servisa pakalpojums jāveic profesionāli, labā kvalitātē, uzņemoties
visus riskus par traktortehnikas vienības vērtības saglabāšanu no tās pieņemšanas līdz
atgriešanas Pasūtītājam brīdim.
12.4. Sākot ar garantijas termiņa 13.mēnesi (ja Piegādātājs noteicis pagarinātu garantijas
termiņu) Tehniskās apkopes/servisa pakalpojuma izcenojumi tiek noteikti pusēm
vienojoties.
12.5. Jebkurā gadījumā Pasūtītājam noteiktie tehniskās apkopes pakalpojuma sniegšanas
izcenojumi visa garantijas termiņa laikā nedrīkst pārsniegt Piegādātāja vai attiecīgā
apkopes pakalpojuma veicēja (ja pakalpojumu veic cits izpildītājs) parastiem klientiem
noteiktās cenas, pasūtījuma pieteikšanas un izpildes termiņus (izpildes laiku).
12.6. Norēķins par saņemto tehniskās apkopes pakalpojumu tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc attiecīga akta par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu parakstīšanas un rēķina
saņemšanas.
12.7. Tehniskās apkopes/servisa pakalpojumus Piegādātājs nodrošina pēc iespējas ātrāk, Pušu
saskaņotā termiņā, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) (saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā
noteikto) darba dienu laikā no atbilstoša paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 15.2.punktā
norādītās kontaktpersonas e-pastu.

KONFIDENCIALITĀTE UN DATU AIZSARDZĪBA

13.

13.1. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma
darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida
informācija, kura saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums,
jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to
ir likumīgas tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas
brīdi publiski zināma.
13.2. Puses apliecina, ka otras Puses iesniegtos personas datus, drīkst apstrādāt tikai Līgumā
noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
13.3. Puses apliecina, ka nekavējoties pēc jebkura personas datu aizsardzības pārkāpuma
konstatēšanas attiecībā uz Līguma izpildes nodrošināšanai nodoto personas datu apstrādi,
informēt par to Līgumā norādīto otras Puses kontaktpersonu.

14.

LĪGUMĀ IZPILDĒ IESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA UN/VAI
PERSONĀLA NOMAIŅA

14.1. Pēc Līguma noslēgšanas Piegādātāja Iepirkumam iesniegtajā kvalifikācijas informācijā
norādītā Piegādātāja pieteiktā apakšuzņēmēja un/vai personāla (Līguma 3.pielikums –
Apakšuzņēmēju saraksts) nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaiste notiek pēc šādas
kārtības:
14.1.1. Piegādātājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar kuru lūdz Pasūtītājam
atļauju nomainīt/piesaistīt apakšuzņēmēju un/vai personālu, kas ir iesaistīts Līguma
izpildē. Kopā ar iesniegumu, ievērojot Iepirkuma nolikumā noteiktās prasības attiecībā
uz Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu, Piegādātājs
iesniedz Pasūtītājam visus lēmuma par personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu
pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;
14.1.2. Pasūtītājs, izvērtējot no Piegādātāja saņemto lūgumu nomainīt/piesaistīt Līguma
izpildē iesaistīto personālu un/vai apakšuzņēmēju, pārbauda:
a)

vai Piegādātāja piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs atbilst Iepirkuma nolikuma
noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu un/vai apakšuzņēmēju;

b)

piedāvātajam apakšuzņēmējam un/vai personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz
kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību
Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

c)

vai piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajiem izslēgšanas
nosacījumiem.

14.2. Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.
panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad
lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
14.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma procedūrā izraudzītā Piegādātāja
Iepirkuma Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu/jauna
piesaisti ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju
un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma pieņemšanai.

15.

KONTAKTPERSONAS

15.1. Pasūtītāja pārstāvis ar tiesībām parakstīt Preču pavadzīmi rēķinu un pakalpojumu
pieņemšanas nodošanas aktus, īstenot saraksti Pasūtītāja vārdā un veikt citas saistītās
darbības, kas nepieciešamas Līguma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai, izņemot slēgt
vienošanās par grozījumiem šajā Līgumā, ir Mežsaimniecisko darbu galvenais
speciālists Artis Dombrovskis, tel.+371 20222159, e-pasts: artis.dombrovskis@riga.lv .
15.2. Piegādātāja pārstāvis ar tiesībām parakstīt Preces pavadzīmi rēķinu un pakalpojumu
pieņemšanas nodošanas aktus, īstenot saraksti Piegādātāja vārdā un veikt citas saistītās
darbības, kas nepieciešamas Līguma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai, ir valdes
loceklis Sandijs Balodis, tel.+371 28666671, e-pasts: dinlats@dinlats.lv .
15.3. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām pušu pārstāvju
sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.

16. CITI NOTEIKUMI
16.1. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie
Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
16.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
1.

pielikums

- Tehniskā specifikācija;

2.

pielikums

- Pretendenta piedāvājuma kopija (Tehniskais piedāvājums un finanšu

piedāvājums);
16.3. Ja ir pretrunas starp 1.pielikumu un 2.pielikumu, priekšroka tiek dota 1.pielikumā
norādītajam.

17.

PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI:

Pasūtītājs

Piegādātājs

SIA „Rīgas meži”

SIA “Dinlats”

Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,

Juridiskā

Rīga, LV-1034

Rīga,LV-1002

adrese:

Ventspils

iela

48,

Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
Rīga, LV 1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628

Reģistrācijas Nr.: 40003382158

Banka: AS „Citadele banka”

Banka: AS „SEB banka”

Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

Konta Nr.: LV32UNLA0003022467170

____________________/Juris Buškevics/

________________/ Sandijs Balodis /

valdes loceklis

valdes loceklis

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
“Rekultivācijas agregāta (frēzes) piegāde Mežsaimniecības daļas vajadzībām”, identif.Nr.SIA-RM-2018/41

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Vispārīgās prasības
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
10.

Viens jauns rekultivācijas agregāts – frēze
Piegāde ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Piegādes un uzstādīšanas adrese: Gaismas 11, Stūnīšu ciems, Olaines pagasts,
Olaines novads
Piegādātajai Precei jābūt savietojamai ar Pasūtītāja īpašumā esošo traktoru John
Deer 7280R (2014.g.).
Pretendentam piedāvātajā cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar Preces garantijas
saistību nodrošināšanu.
Pretendentam jānodrošina Preces pirmreizēja uzstādīšana norādītajai tehniskas
vienībai, Pasūtītāju darbinieku pirmreizējā apmācība, kā arī garantijas laikā
konsultatīvais atbalsts darbam ar Preci.
Precei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt
sertificētai lietošanai Eiropas Savienībā.
Pretendentam Preces piegādes dienā (pieņemšanas nodošanas akta/ pavadzīmes
parakstīšanas diena) jāiesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju (Tehnikas
ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) valsts valodā.
Tehnisko apkopju un garantijas servisa nodrošinājums:
Pēc nepieciešamības jānodrošina tehnisko apkopju veikšana tehnikas novietošanas
bāzes vietā - Gaismas 11, Stūnīšu ciems, Olaines pagasts, Olaines novads vai
tehnisko apkopju / garantijas servisa pakalpojumu sniedzēja servisā ne tālāk kā 20
km attālumā no tehnikas novietošanas bāzes vietas (2.punkts).
Pretendentam jānodrošina Tehniskās apkopes un garantijas servisa pakalpojumu
izpildi - ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma
saņemšanas.
Pasūtītājs tehnisko apkopju pakalpojumu apmaksu pēc pakalpojuma saņemšanas.
Nolikuma 5.pielikumā norādītās norādītās apkopju izmaksas tiks piemērotas
Līguma izpildē un Pretendents nav tiesīgs tās mainīt minimālā garantijas perioda
laikā.
Pretendentam, ievērojot Nolikuma 5.pielikumā pievienoto formu, jāpievieno
ražotāja noteikto tehnisko apkopju grafiks minimālajam garantijas laika periodam
(1 gads), norādot apkopju intervālus, veicamās darbības, izmaksas pa apkopju
kategorijām un izmaksu kopsummu euro bez PVN.
Preces garantijas termiņš ir ne mazāks kā 1 (viens) gads no Preces pieņemšanas nodošanas akta/pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža. Pretendentam
jānodrošina garantijas saistību izpildi par saviem līdzekļiem.
Pretendentam jāpievieno piedāvājumam garantijas un servisa nodrošinājumu
apraksts brīvā formā, sniedzot norādi par rūpnīcas izvirzītajiem garantijas
nosacījumiem.
Samaksa par Preci un tehniskajām apkopēm, ja tādas tiek veiktas, tiek nodrošināta
30 dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta/pavadzīmes parakstīšanas dienas.

II.

Minimālās tehniskās prasības

11.

Rekultivācijas agregāts – frēze ir ražota, lai ar to varētu nodrošināt celmu un
šķembotu ceļu frēzēšanu, t.sk. celmu ar diametru 100mm un vairāk, kā arī
šķembu ar diametru vismaz 70 mm frēzēšanu.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt ražotāja apliecinājumu, ka attiecīgā Prece ir
piemērota norādīto funkciju izpildei.
12.

Rotora diametrs (mm)

Min 480

13.

Darba platums (mm)

Min 2425

14.

Darba dziļums (mm)

Min 230

15.

Iekārtas svars (kg)

Min 1500

16.

Traktora jauda (zs)

120 - 220

17.

Asmeņu daudzums

Min 110

18.

PTO (rpm)

1000

