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1.

Vispārīgā informācija

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs TNS 2011/22

1.2.

Pasūtītājs
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese:
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’,
Ezeru laukumā 2, Talsi,
Talsu novads, LV-3201.
Nod.maks.reģ.Nr. 41203035896
Tālrunis: 63232150
Fakss: 63220820
e-pasts:
namsaimnieks@talsi.lv
Kontaktpersona:
Edgars Bērziņš
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
Namu pārvaldnieks
Tālrunis: 63232150, 29122125;
e-pasts: edgars.berzins@talsunamsaimnieks.lv

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.

1.5.7.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.7.1.

Publiskais iepirkums notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta nosacījumiem.
Iepirkumu organizē Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas apstiprināta ar 2011. gada 1.
februāra SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ valdes locekļa rīkojumju Nr. 11/2-9/3.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada
vienādas iespējas, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Siltumizolācijas materiālu piegādes vieta SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ noliktava Rīgas iela 14, Talsi,
Talsu novadā.
Instrukciju un tā pielikumi ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.talsunamsaimnieks.lv.
Iepirkuma instrukcijas grozījumi
Pasūtītājs var veikt grozījumus iepirkuma instrukcijā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs ievieto grozījumus instrukcijā internetā SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ mājas lapā
www.talsunamsaimnieks.lv ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts
Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
Jautājumi un atbildes
Atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā
www.talsunamsaimnieks.lv Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 4. janvāris plkst. 11:00, iesniedzot personīgi SIA ‘’Talsu
namsaimnieks’’ birojā Talsos, Ezeru laukumā 2, vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 1.6.1.punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti.
Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 4. janvārī, plkst. 11:00 Talsos, Ezeru laukumā 2.
Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
Pretendenti, kuri piedalās piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, tiek reģistrēti komisijas sagatavotā
reģistrācijas veidlapā.
Katrs komisijas loceklis pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepazīstoties ar piedāvājumiem
paraksta apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi vai apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka komisijas loceklis ir
ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē vai darbībā, vai piedāvājuma apstiprināšanā. Ja šāds apliecinājums
nav parakstīts, tad šāds komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas
datumu, laiku un piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) kalendārās
dienas, skaitot no Nolikuma 1.6.3.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.7.1.punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs un pretendents var vienoties par termiņa pagarināšanu.
Piedāvājumu noformēšana.
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:
pasūtītāja nosaukums un adrese;
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atzīme Piedāvājums iepirkumam – „Siltināšanas materiālu piegāde dzīvojamās mājas
‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā, Talsu novadā jumta remontam”
Iepirkuma identifikācijas numurs TNS 2011/22
neatvērt līdz 2012.gada 4. janvārim, plkst. 11:00;
pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis.
1.7.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
tehniskā specifikācija.
1.7.3. Visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām vienā dokumentā, katrai daļai jābūt atdalītai ar attiecīgu
uzrakstu, „Pretendenta atlases dokumenti”, „Finanšu piedāvājums’’. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt
norādei par kopējo lappušu skaitu Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.
1.7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.7.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.
1.7.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
1.7.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu.
1.7.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas
konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības
sadalījumu.
1.7.10. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
1.7.11. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un
netiks atdoti atpakaļ pretendentiem.
2.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets - „Siltināšanas materiālu piegāde dzīvojamās mājas ‘’Arodi’’ Laidze,
Laidzes pagastā, Talsu novadā jumta remontam” Iepirkuma ID Nr. TNS 2011/22;
2.1.2. CPV kods: 44111000-1;
2.1.3. Paredzamā līgumcena LVL 4500,00 bez PVN;
2.1.4. Līguma darbības laiks: 2012.gada 17. Februāris;
2.1.5. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
3.
Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā
3.1.1. uz pretendentu (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, tad šī prasība
attiecināma atsevišķi uz katru grupas (personālsabiedrības) dalībnieku) neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 81. panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;
3.2.
Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšana
3.2.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs.
3.3.
Prasības attiecībā uz personu grupām un personālsabiedrībām
3.3.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad instrukcijas 3.1. punktā noteiktās prasības Pretendentam
attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinoši
dokumenti.
3.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas instrukcijas 3.1. punktā noteiktās prasības
un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti.
3.3.3. Papildus dokumentiem, kas atbilstoši instrukcijas prasībām jāiesniedz visiem Pretendentiem:
3.3.3.1. personu grupa, kas nav izveidojusi personālsabiedrību, iesniedz visu personu grupas dalībnieku
parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu)
notariāli apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka nolikumā noteiktajā termiņā izveidos
personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.
3.3.3.2. personālsabiedrība iesniedz dokumenta (protokola, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu
dokumentu) notariāli apliecinātu kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra
kompetenci un atbilstības sadalījumu.
3.3.4. Ja piedāvājuma iesniegusī personu grupa tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, personu grupai 10 (desmit)
darba dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisijas lēmums publicēts IUB mājas lapā internetā,
jāizveido personālsabiedrība. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs
sabiedrību līguma parakstīšanā un jāpievieno paziņojumam personālsabiedrības reģistrācijas apliecības
kopija.
3.3.5. Ja Pasūtītājs nesaņem instrukcijas 3.5.5. punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka
Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un pasūtījuma izpilde var tikt nodota Pretendentam, kura
piedāvājums tika atzīts par nākamo saimnieciski izdevīgāko.
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4.
Iesniedzamie dokumenti
4.1. Dokumenti, kas apliecina atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
4.1.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka uz pretendentu (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai
personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru grupas (personālsabiedrības)
dalībnieku) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8 1. panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi;
4.1.2. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu
dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas
iestāde citā valstī, kurā pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu un
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100
latus. (izziņu iesniedz pretendents, kurš tiek atzīts par uzvarētāju).Ja instrukcijas 4.1.2.punktā
norādītā izziņa netiek izdota, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie
tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas
iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas valstī.
4.1.3. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevusi Komercreģistra iestāde,
vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas
likvidācijas stadijā. (izziņu iesniedz pretendents, kurš tiek atzīts par uzvarētāju)
4.2.
Pretendentu kvalifikācijas dokumenti
4.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt
pakalpojumu atbilstoši instrukcijai un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši instrukcijas
pievienotajai formai (skat.1.pielikumu). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad
pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv
personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
4.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)
komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecību kopijas.
4.3. Tehniskā specifikācija:
4.3.1. jumta siltināšanas plātnes Tenapors LSP 50 mm, EPS150 vai ekvivalents - 750 m2;
4.3.2. iesniegt materiālu ražotāja vai izplatītāja izstrādājumu aprakstus tehniskājā specifikācijā norādītajām
pozīcijām. Šiem aprakstiem jābūt latviešu valodā.
5.
Piedāvājuma vērtēšana
5.1.
Pretendentu piedāvājumus komisija izvērtēs un iepirkuma procedūras uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas
sēdē.
5.2.
Informācija, kas attiecas uz iepirkuma procedūras piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, novērtēšanu
un salīdzināšanu un iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēli, netiks izpausta Pretendentiem vai jebkurām
citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma
procedūras uzvarētājs.
5.3.
Iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbildīs
instrukcijas prasībām.
5.4.
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
6.1.
Iepirkuma komisijas tiesības
6.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos
publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta persona papildina vai izskaidro
dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
6.1.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumam, komisija var lemt par piedāvājuma tālāku
neizskatīšanu.
6.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
6.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības
pārbaudē un izvērtēšanā.
6.1.5. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
6.1.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendent piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības
iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu 8 1 panta piektās daļas 1. Un 2. Punkta paredzētie
izslēgšanas noteikumi (nav iesniegti instrukcijā noteiktie dokumenti, vai dokumentos nav sniegta
pieprasītā informācija).
6.1.7. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendentu, ja pretendenta piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja
finanšu iespējas – prognozēto līgumcenu bez PVN.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
6.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
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6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par
Instrukciju.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, citiem
normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma
procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī nodrošināt
piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos izvērtētajai informācijai.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi
7.1. Pretendenta tiesības
7.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
7.1.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
7.2. Pretendenta pienākumi
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma prasībām.
Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama
pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumā:
Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā (1.pielikums);
Finanšu piedāvājums: (2.pielikums);
Iepirkuma līguma projekts (3.pielikums);
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1.pielikums
„Siltināšanas materiālu piegāde
dzīvojamās mājas
‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā,
Talsu novadā jumta remontam”
Identifikācijas Nr. TNS 2011/22

SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
Iepirkuma komisijai
Pieteikums iepirkumam____________________________________
Identifikācijas Nr. _____________
Saskaņā ar instrukciju, apliecinu, ka:
1. ____________________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt instrukcijas noteikumiem un
garantē tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
3. Piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes;
4. _____________________________________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas
gadījumā pildīt visus instrukcijā izklāstītos nosacījumus.
Piedāvājuma cena
bez PVN
_______________________________________________________________
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)
Pievienotās
vērtības nodoklis
____________________________________________________________
(PVN 22% vārdos un skaitļos)
Piedāvājuma cena
ar PVN
______________________________________________________________
(piedāvājuma cena ar PVN 22% vārdos un skaitļos)
Pretendenta nosaukums: ____________________________________________________________
Reģistrēts _______________________________________________________________________
(kur, kad, reģistrācijas Nr.)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________________________________
Biroja adrese: ____________________________________________________________________
Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________
Kontaktpersona: __________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats)
Telefons:

Fakss:

E-pasta adrese:

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu.
Datums:
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs.
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2.pielikums
„Siltināšanas materiālu piegāde
dzīvojamās mājas
‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā,
Talsu novadā jumta remontam”
Identifikācijas Nr. TNS 2011/22

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Siltināšanas materiālu piegāde dzīvojamās mājas ‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā, Talsu novadā
jumta remontam”
Identifikācijas Nr. TNS 2011/22
Pretendents: __________________________________________________________,
Adrese, tālrunis, fakss, e-pasts____________________________________________
__________________________________________________________________
Nr.p.
k.
1

Preces nosaukums

Daudzums
m2

Vienas
vienības cena

Cena bez
PVN (LVL)

Summa kopā
* Izmaksās ietvertas transporta izmaksas.

Datums:
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs.
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Cena ar
PVN (LVL)

3.pielikums
„Siltināšanas materiālu piegāde
dzīvojamās mājas
‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā,
Talsu novadā jumta remontam”
Identifikācijas Nr. TNS 2011/22

Talsos

Iepirkuma LĪGUMS Nr. 11/7-22.1/
„Siltināšanas materiālu piegāde dzīvojamās mājas ‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā, Talsu novadā
jumta remontam”
2012.gada ___. janvārī

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas numurs 41203035896, adrese: Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu
novadā LV - 3201, valdes locekļa ALEKSANDRA TARABANOVSKA personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata,
turpmāk tekstā – Pircējs no vienas puses, un __________________adrese: ________________ turpmāk tekstā
saukts - Izpildītājs, tās __________________________ personā, kas darbojas pamatojoties uz ________________,
no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, izsakot brīvu gribu, bez maldības, viltus
un spaidiem, pamatojoties uz SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ rīkotā konkursa „Siltināšanas materiālu piegāde
dzīvojamās mājas ‘’Arodi’’ Laidze, Laidzes pagastā, Talsu novadā jumta remontam” identifikācijas Nr.
TNS 2011/22 turpmāk šā līguma tekstā saukts – Konkurss, rezultātiem un ____________ iesniegto piedāvājumu,
turpmāk tekstā - Piedāvājums, Pasūtītāja Iepirkuma komisijas ___________________ pieņemto lēmumu, Puses
noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pārdevējs pārdod un nodod īpašumā un Pircējs pērk un pieņem īpašumā no siltumizolācijas
materiālu_______________ turpmāk tekstā saukts – Prece, atbilstoši Pārdevēja konkursam iesniegtajam
piedāvājumam un tehniskajai specifikācijai.
2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pircējs maksā Pārdevējam kopējo summu par Preci Ls ________________________________ un
PVN _____________________
2.2. Maksājums tiek veikts 5 (piecu) dienu laikā, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu, pārskaitot
norādīto summu uz Pārdevēja kontu bankā.
3. PRECES NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
3.1. Pārdevējs veic Preces piegādi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas
dienas.
3.2. Preces piegādi veic Pārdevējs uz sava rēķina, atbilstoši šā Līguma nosacījumiem, līdz adresei – Rīgas
iela 14, Talsos, Talsu novadā.
3.3. Ja Prece atbilst šajā Līgumā noteiktam līguma priekšmetam un kvalitātei, Pircējam nav tiesību
atteikties saņemt Preci.
3.4. Ja Prece neatbilst šajā Līgumā noteiktajam līguma priekšmetam vai kvalitātei, Pircējs ir tiesīgs to
nepieņemt.
4. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz Puses pilnā mērā izpilda šajā Līgumā
noteiktās saistības, ja vien tas netiek lauzts šajā Līgumā noteiktajā gadījumā un kārtībā.
5.PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā noteikto saistību izpildi.
5.2.Pārdevējs apliecina, ka tas ir pilntiesīgs Preces īpašnieks, Prece nav nekādā veidā apgrūtināta un
nevienai trešajai personai nav nekādu tiesību uz Preci.
5.3.Pārdevējs bez saskaņošanas ar Pircēju nav tiesīgs vienpusēji grozīt (mainīt) līguma priekšmetu
(komplektāciju), kā arī noteikto piegādes termiņu.
5.4.Par samaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5% apmērā no laikā
nesamaksātās Preces pirkuma summas par katru kavējuma dienu.
5.5. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5% apmērā no Preces
pirkuma maksas kopējās summas par katru kavējuma dienu.
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5.6.Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret
Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru piestāda bezstrīdus kārtībā.
6. PRECES ĪPAŠUMA TIESĪBU UN RISKU PĀREJA
6.1. Preces īpašuma tiesības pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pilnu Preces pirkuma maksas
apmaksu.
7. LĪGUMA IZMAIŅAS UN PIRMSTERMIŅA LAUŠANA
7.1. Līgums var tikt izmainīts vai papildināts tikai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
7.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Līgumā tiek noformēti rakstveidā un, pēc abpusējas
parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Līgums var tikt lauzts vienpusīgā kārtā pēc Pircēja iniciatīvas, ja Pārdevējs Preces piegādi nav veicis
līdz 3.1.punktā norādītajam laikam.
7.4.Līguma vienpusēja laušana ir pieļaujama tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstveidā un tos ir
parakstījuši abu pušu pilnvarotu personu pārstāvji.
8.2. Gadījumā, ja kādam no Līgumslēdzējiem mainās rekvizīti, kas var ietekmēt šā Līguma izpildi, tā
pienākums ir nekavējoties informēt otru Līdzēju par šīm izmaiņām, pretējā gadījumā pretenzijas par Līgumā
uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas pamatotas ar izmaiņu nepaziņošanu, netiks uzskatītas par
saistošām.
8.3. Līgums sastāv no pamatteksta uz 2 (divām) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs

Pārdevējs
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