APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas sēdē
2020.gada 17.jūlijā
Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 9 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3
Tirgus izpēte
„ CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
ID Nr. JND 2020/7/CA
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar “Publisko iepirkuma likuma” nosacījumiem Jaunpiebalgas novada dome veic
tirgus izpēti:
„CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un
darba apjomiem (Pielikums Nr. 2).
Pretendentiem pieteikumu iesūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai skenētu
(oriģinālu izsūtot pa pastu uz adresi Jaunpiebalgas novada dome, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas nov., LV – 4125) uz e-pastu iepirkumi@jaunpiebalga.lv līdz 2020.gada 29.jūlijam
plkst. 10:00. ar norādi tirgus izpētei „CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”.
Ja pretendenta piedāvājums tiks saņemts pēc iepriekšminētā termiņa beigām, tas tiks
atgriezts pretendentam atpakaļ. Par Piedāvājuma savlaicīgu nosūtīšanu iepriekš norādītajā adresē
un termiņā, uzņemas pretendents.
Kontaktpersonas:
- kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Jaunpiebalgas novada domes iepirkuma komisijas
priekšsēdētāja Dace Bišere – Valdemiere telefons 26482506 e-pasts: iepirkumi@jaunpiebalga.lv;
- Tirgus izpētes kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Direktora vietnieks informātikas
jautājumos Jānis Šāvējs, janis.savejs@jv.edu.lv
1. Iesniedzamie dokumenti:
1.1. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (Pielikums Nr. 1).
1.2.Tehniskā piedāvājuma forma (Pielikums Nr.3)
1.3. Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 4)
1.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs. Dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz pretendentam, kas ir
reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, jo informācijas iegūšanai tiek
izmantota uzņēmumu reģistra https://www.ur.gov.lv/. Ja pretendents, kā arī
apakšuzņēmēji ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs – jāiesniedz attiecīgās
institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.
1.5.Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara.
1.6.Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā (Pielikums Nr.5)
2. Prasības Tehniskajam piedāvājumam
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.3 noteiktajai formai
un tehniskajai specifikācija (pielikums Nr.2)
3. Prasības Finanšu piedāvājumam
3.1.Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.4 norādītajai
formai;
3.2.Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda cenu bez PVN 21% par tirgus cenu izpētes
paredzētajiem darbiem atbilstoši izmaksu aprēķinam;
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3.3.Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, tajā
skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi Pretendentam varētu
rasties saistībā ar tirgus izpētes izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti
ar tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās
vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.4.Cena Pretendentam jānorāda euro valūtā (EUR);
4. Vērtēšanas kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kurš atbilst visām tirgus izpētes izvirzītajām
prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, piešķirot tam līguma slēgšanas
tiesības.
5. Citi nosacījumi
5.1.Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs šajā
paziņojumā pretendentiem noteiktajām prasībām. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par
tirgus izpētes pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.2.Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par samazinātu iepirkuma apjomu vai izbeigt
tirgus izpēti bez uzvarētāja noskaidrošanas, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz
tirgus izpētei izdalīto finansējumu.
6. Datu apstrādes noteikumi
6.1. Pretendents nodrošina, ka visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no
visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu
apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) datu
apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu
tiks noslēgts iepirkuma līgums, ir nodrošināts personas datu apstrādes tiesiskais pamats
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.2. Pretendents nodrošina visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu
personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu
apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) datu
apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu
tiks noslēgts iepirkuma līgums, informēšanu par paredzēto personas datu apstrādi.
Pielikumi
Pielikums Nr.1 - Pieteikums par piedalīšanos tirgus izpētē
Pielikums Nr. 2 - Tehniskā specifikācija, darba apjomi
Pielikums Nr. 3 - Tehniskā piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 4 - Finanšu piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 5 – Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā
Pielikums Nr.6 – Līguma projekts
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Pielikums Nr. 1
Tirgus izpētes JND 2020/7/CA
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
informatīvajam paziņojumam

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS TIRGUS IZPĒTĒ
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana"
Adresāts:
Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031033, juridiskā adrese Gaujas
iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pretendents______________________________________________________________
(nosaukums)

Reģistrācijas Nr.___________________________________________________________
Juridiskā adrese____________________________________________________________
Uzņēmuma bankas rekvizīti__________________________________________________
_________________________________________________________________________
tā________________________________________________________________________
(direktora, vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Iepazinušies ar tirgus izpētes nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt informatīvajā apziņojumā paredzēto CNC
frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana, saskaņā ar mūsu iesniegto Tehnisko un Finanšu
piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā tirgus izpētē;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes informatīvā paziņojuma dokumentiem, to
skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami tirgus
izpētes nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes apjomu un tehnisko specifikāciju un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu;
- uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā ietvertie izslēgšanas
nosacījumi.
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts1:
_____________________________
(vārds, uzvārds), z.v.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā
obligāti jāpievieno pilnvara, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms).
1.
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Pielikums Nr. 2
Tirgus izpētes JND 2020/7/CA
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Kopā nepieciešama 1 (viena) CNC frēzēšanas iekārta, atbilstoši tehniskajam aprakstam.
2. Piegādātājam jāpiegādā prece Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads.
3. Līguma izpildes termiņš no līguma parakstīšanas brīža 1 mēnesis.
4. Piegādātajai precei jābūt labā kvalitātē, bez defektiem un bojājumiem.
5. Preces iepakojumam jābūt tādām, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās
transportēšanas laikā.
6. Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai un tā nedrīkst saturēt iepriekš lietotas komponentes.
7. Piedāvātajai CNC frēzēšanas iekārtai jābūt marķētai ar zīmi CE.
8. CE sertifikāts jāpievieno piedāvājumam.
9. Piegādātājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, uzstādīšanu un papildus
nepieciešamajiem izejmateriāliem.
10. Preces ražotājs nodrošina 3 gadu garantiju.
11. Gadījumos, kad Tehniskajās specifikācijās ir norādītas atsauces uz konkrētu ražotāju
izstrādājumiem, Pretendentam jebkurā gadījumā ir tiesības piedāvāt ekvivalentus (līdzvērtīgus)
izstrādājumus, nodrošinot izmantoto kvalitātes, funkcionālo un tehnisko raksturlielumu atbilstību
Minimālais tehniskais apraksts

Apstrādājamais materiāls

Darba ātrums (Feed Rate)

Saplāksnis, koks, akrils, plastmasa, tekstolīts,
alumīnijs u.c. krāsainie metāli.
Platums 700mm +/- 10 mm,
Garums 1000mm +/- 10 mm
Augstums 900mm +/- 100 mm
Platums 530mm +/- 10 mm,
Garums 820mm +/- 10 mm,
Augstums 100mm +/-10 mm
līdz 15000 mm/min

Brīvās pārvietošanās ātrums

līdz 17000 mm/min.

Spindelis

Jauda 1kW, ātrums no 5000-25000 apgr/min,
220V.

Datu pieslēgums:

USB

Iekārtas izmērs
Apstrādājamās virsmas (frēzēšanas laukums)
izmēri:

Iekārtas gali atvērti garāku materiālu apstrādei.
Elektroniskā vadība.
Iekārtas svars nepārsniedz 80 kg
Z ass augstuma noteikšanas indikators
Cangu komplekts (3; 3.175; 4; 5; 6; 8mm) ar uzgriežņiem
Frēzīšu sākuma komplekts.
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Pielikums Nr. 3
Tirgus izpētes JND 2020/7/CA
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
Tirgus cenu izpētes identifikācijas Nr.: JND 2020/7/CA
Tirgus cenu izpētes nosaukums: “CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

Mēs piedāvājam un apliecinām, ka piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes “CNC frēzēšanas
iekārtas iegāde un uzstādīšana" Tehniskajā specifikācijā un tai esošo pielikumos norādītajām
prasībām.
Minimālais tehniskais apraksts

Apstrādājamais materiāls

Darba ātrums (Feed Rate)

Saplāksnis, koks, akrils,
plastmasa, tekstolīts, alumīnijs
u.c. krāsainie metāli.
Platums 700mm +/- 10 mm,
Garums 1000mm +/- 10 mm
Augstums 900mm +/- 100 mm
Platums 530mm +/- 10 mm,
Garums 820mm +/- 10 mm,
Augstums 100mm +/-10 mm
līdz 15000 mm/min

Brīvās pārvietošanās ātrums

līdz 17000 mm/min.

Spindelis

Jauda 1kW, ātrums no 500025000 apgr/min, 220V.

Datu pieslēgums:

USB

Iekārtas izmērs
Apstrādājamās virsmas
(frēzēšanas laukums) izmēri:

Pretendenta piedāvātās
preces ražotājs, modelis,
specifikācija, atbilstoši
prasībām

Iekārtas gali atvērti garāku materiālu apstrādei.
Elektroniskā vadība.
Iekārtas svars nepārsniedz 80 kg
Z ass augstuma noteikšanas indikators
Cangu komplekts (3; 3.175; 4; 5; 6; 8mm) ar uzgriežņiem
Frēzīšu sākuma komplekts.

Pretendentam jāpievieno tehniskajam piedāvājumam iekļautās ražotāja vai tā pārstāvniecības
izsniegta autorizācija veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu, lietotāju apmācību un garantijas
apkalpošanu Latvijas Republikā. Ja autorizāciju izsniegusi ražotāja pārstāvniecība vai cita
pilnvarota persona, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvniecībai vai pilnvarotai
personai izsniegt šādus apliecinājumus ražotāja vārdā.
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Piedāvātās iekārtas ražotāja izdotu produkta tehnisko dokumentāciju, ar kuru tiek pierādītā
piedāvājuma atbilstību Noteikumu prasībām attiecībā uz katru no tehniskajā piedāvājumā
norādītajam.
Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi parametri, nedrīkst norādīt tikai atbilst vai neatbilst.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 4
Tirgus izpētes JND 2020/7/CA
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Tirgus cenu izpētes identifikācijas Nr.: JND 2020/7/CA
Tirgus cenu izpētes nosaukums: “CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
1.

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums

2.

Rekvizīti

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam piegādāt CNC frēzēšanas iekārtu, saskaņā ar tirgus cenu izpētes
nosacījumiem:
Summa
EUR bez
PVN

Darbu nosaukums
CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
PVN 21%:
KOPĀ EUR ar PVN:

Apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma
un Tehniskās specifikācijas pilnīgu un kvalitatīvu izpildi – darbaspēka, transportēšanas izmaksas,
uzstādīšanas, apmācīšanas izmaksas, valstī noteiktās nodevas un nodokļi (izņemot PVN), ja
nepieciešams uzstādīšanas, palaišanas un sākotnējās regulēšanas izmaksas, pārējās izmaksas (ar
peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas), u.c.
Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un
Pasūtītājs nemaksās vairāk par noteikto līgumcenu, par kuru noslēgts līgums.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast
piedāvājuma būtību.

7

Pielikums Nr. 5
Tirgus izpēte JND 2020/7/CA
“CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
informatīvajam paziņojumam

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ
Tirgus izpētei „ CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
NPK

Pakalpojumu
saņēmējs
kontaktpersona,
tālrunis

Pakalpojuma
(preces Pakalpojumu
Pakalpojumu
un piegādes) līguma veids un apjoms, EUR sniegšanas
apraksts
bez PVN
laiks

1.
2.
3.
...

Pretendents pieredzes sarakstā iekļauj pakalpojuma(preces piegādes), kas nodrošina nolikuma
prasību izpildi un pievieno pieredzes apliecinošus dokumentus uz _________lpp.
Pieredzi no sarakstā norādītajiem pasūtītājiem, pierāda, pievienojot preču piegādes apstiprinošos
dokumentus – pieņemšanas – nodošanas aktus, pavadzīmes, atsauksmes utml.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: _____________________________
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Pielikums Nr. 6
Tirgus izpēte JND 2020/7/CA
„ CNC frēzēšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana”
informatīvajam paziņojumam

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 1/JND2020/7/CA
par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,

2020.gada

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000031033, Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-4125, tās priekšsēdētāja Laimja
Šāvēja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes Nolikumu (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses, un
____________________, vienotās reģistrācijas Nr.:_______________, turpmāk tekstā –
Pārdevējs,
tās
____________________
personā,
kurš/a
rīkojas
saskaņā
ar
_______________________, abi kopā – Līdzēji, pamatojoties uz tirgus izpētes “CNC frēzēšanas
iekārtas iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. JND 2020/7/CA, (turpmāk – Iepirkums)
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pircējs uzdod, bet Pārdevējs apņemas patstāvīgi – ar saviem līdzekļiem, iekārtām un transportu –
piegādāt Pircējam preces, turpmāk tekstā – Preces, atbilstoši Tirgus izpētes tehniskajai
specifikācijai (1.pielikums) un Pārdevēja finanšu piedāvājumam (2.pielikums), kas ir līguma
neatņemama sastāvdaļa, kā arī pārējiem līguma noteikumiem.
2.
Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena par Precēm ir atbilstīga Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam Tirgus izpētē,
un kopējā līgumcena ir EUR _______ bez PVN, PVN 21%______,kas kopā sastāda EUR
_______.
2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN), transporta un visi citi
izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi Pircējam.
2.3. Pārdevējs par Pircējam izsniegtajām Precēm izraksta preču pavadzīmi – rēķinu.
2.4. Pircējs par Precēm maksā ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu
atbilstīgi Pārdevēja izrakstītajai preču pavadzīmei – rēķinam.
2.5. Pārskaitījumu Pircējs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes –
rēķina abpusējas parakstīšanas par preču nodošanu – pieņemšanu.
3.
Preču nodošana un pieņemšana
3.1. Pārdevējs apņemas Preces nodot Pircējam 1 (viena) mēneša laikā pēc atbilstoša pasūtījuma
saņemšanas no Pircēja. Piegādātajām Precēm jāatbilst Tirgus izpētes informatīvajā
paziņojumā noteiktajām prasībām un tām jābūt pasūtījumā noteiktajā daudzumā.
3.2. Vienlaicīgi ar Precēm Pārdevējs nodod Pircējam visu nepieciešamo ar Precēm saistīto
dokumentāciju.
3.3. Preču piegādes vieta ir Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV-4125.
3.4. Prece ir jāpiegādā Pircēja darbiniekam, kurš ir tiesīgs parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu,
pirms tam sazinoties pa tālr. _______________________.
3.5. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas jau
pieņemšanas brīdī, ja tiek konstatēts, ka Prece neatbilst pasūtījumam, vai tai ir novērojami
bojājumi un/vai trūkumi.
3.6. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preču kvalitātes garantiju __ (_______) gadus pēc preču
pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža. Preču trūkumi (defekti, bojājumi u.c.) nosakāmi
to garantijas laikā, pieaicinot Pārdevēja pārstāvi un noformējot par to attiecīgu aktu.
3.7. Konstatējot jebkura veida Preces bojājumus vai defektus, neatbilstību kvalitātes prasībām,
neatbilstošu daudzumu Pircējs ir tiesīgs par to informēt Pārdevēju. Ja Pircēja pretenzijas
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5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

par Preču trūkumiem izrādās pamatotas, Pārdevējs apņemas tos novērst 10 (desmit) darba
dienu laikā.
4. Līdzēju atbildība
Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt savlaicīgi un ar Pircēju saskaņotā laikā.
Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumiem Pārdevēja vainas dēļ.
Pircējs apņemas veikt samaksu par Precēm Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
Zaudējumu segšana neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildīšanas pienākuma.
Preces kvalitātes konstatēšanai Pircējs pēc savas iniciatīvas vai Līdzējiem vienojoties var
arī pieaicināt ekspertu.
Ja Preces netiek piegādātas vai to trūkumi nav novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos Pārdevēja vainas dēļ, tas maksā Pircējam līgumsodu 0.3 % apmērā no līgumcenas
par katru nokavēto dienu, sākot no piegādes vai izpildes termiņa iestāšanās dienas, bet ne
vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību
izpildes.
Ja Pircējs neveic samaksu par piegādātajām Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā
Pircēja vainas dēļ, tas maksā Pārdevējam līgumsodu 0.3 % apmērā no līgumcenas par katru
nokavēto dienu, sākot no piegādes termiņa iestāšanās dienas, bet ne vairāk kā 10% no
līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
5. Citi noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtītās Preces, kā arī vienpusēji lauzt līgumu gadījumā, ja
Pārdevējs neattaisnoti kavē Preces piegādes termiņu vismaz divas dienas vai divas reizes
pieļauj jebkurus citus Līguma noteikumu pārkāpumus.
Līdzēji ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
Līdzēji strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav
iespējams, Līdzēji strīdu risina atbilstīgi spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Līdzēju
un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.
Līgums izstrādāts un noformēts uz __ (____) lapām, Līguma 1.pielikums uz ___ (______)
lapām, Līguma 2.pielikums uz ___(_____) lapām, visi divos eksemplāros ar vienādu
juridisku spēku, viens eksemplārs katram Līdzējam.
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PĀRDEVĒJS:

PIRCĒJS:

_______________________________

_______________________________

paraksts

paraksts
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