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PASŪTĪTĀJS UN PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA
1.

Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs TNS 2012/12
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 Šterns
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
Siltumenerģētikas speciālists
Tālrunis: 29111728;
e-pasts: edgars.sterns@talsunamsaimnieks.lv
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.3.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’
birojā Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā līdz 2012.gada 17. septembrim darba
dienās no plkst. plkst.8:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, iesniedzot personīgi
vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja Nolikumā norādītajā
adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā
termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks pieņemts un neatvērts tiks atgriezts
atpakaļ iesniedzējam.
1.3.2. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu reģistrāciju Pretendentu sarakstā to
iesniegšanas secībā, norādot Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas
datumu un laiku.
1.3.3. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai informācija par
Pretendentiem netiktu izpausta.
1.4. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Piedāvājumus atver SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ birojā Ezeru laukumā 2,
Talsos, Talsu novadā 2012.gada 17. septembrī plkst. 11:00;
1.4.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
1.4.3. Sanāksmes dalībnieki reģistrējas Iepirkuma komisijas sagatavotajā reģistrācijas
lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, Pretendenta pārstāvja vārdu,
uzvārdu un amatu.
1.4.4. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot šādu
informāciju par katru Pretendentu:
1.4.4.1. pretendenta nosaukumu;
1.4.4.2. piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;
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1.4.4.3. finanšu piedāvājumā norādīto pretendenta vērtējamo cenu.
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.5.1. Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz
Iepirkuma līguma noslēgšanai vai 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no šī Nolikuma
1.4.1. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma
derīguma termiņā, Pasūtītājs var lūgt Pretendentam piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad
Pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
1.6. Piedāvājuma noformēšana
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts:
1.6.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese, (skat. Nolikuma 1.2.punktu);
1.6.1.2. Pretendenta nosaukums, adrese (juridiskā un faktiskā adrese) un tālruņa
numurs;
1.6.1.3. atzīme ”Piedāvājums atklātam konkursam ‘’Kurināmās šķeldas piegāde
Stendes pilsētas katlu mājai 2012./2013.g. apkures sezonai’’ identifikācijas Nr.
TNS 2012/12). Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.
1.6.2. Pasūtītājs pieņem un reģistrē tikai tos piedāvājumus, kas noformēti atbilstoši
nolikuma 1.6.1.punkta prasībām. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Pasūtītājs to
nepieņem izskatīšanai un Pretendentu nereģistrē.
1.6.3. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
1.6.3.1. Pretendenta atlases dokumentiem, kas noteikti Nolikuma 4.2.punktā,
ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (atbilstoši 1.pielikumā pievienotajai
formai) un dokumentu, kas apliecina tās personas, kura parakstījusi piedāvājumu,
tiesības pārstāvēt attiecīgo Pretendentu (ja par pārstāvības tiesībām nav iespējams
pārliecināties publiski pieejamā reģistrā);
1.6.3.2. finanšu piedāvājuma, kas noformēts, izmantojot nolikumam pievienoto
formu (3.pielikums).
1.6.4. Visas piedāvājuma daļas Pretendents noformē un iesniedz vienā iesietā sējumā,
kas ievietots atbilstoši Nolikuma 1.6.1.punkta prasībām noformētā aploksnē.
Piedāvājums ir jāiesniedz vienā oriģinālā eksemplārā.
1.6.5. Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti jānoformē un jāiesniedz papīra formā
atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010 noteikumiem Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo
latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt
iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Sējumā
dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un
cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas
aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras
norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu
apliecina Pretendenta pārstāvis.
1.6.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem,
iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
1.6.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu (parakstītiem jābūt visiem tiem
piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, uz kuriem paredzēts Pretendenta pārstāvja
paraksts.
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1.6.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir
Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.6.9. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt
iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājam.
1.6.10. Pretendents nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu.
1.7. Papildu informācijas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība
1.7.1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs
to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Nolikuma 1.4.1.punktā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis
jautājumu, un nosūta šo informāciju arī pārējiem pretendentiem, kas saņēmuši
konkursa nolikumu.
1.7.3. Papildu informācija par iepirkuma procedūras Nolikumu pieprasāma tikai
Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam piegādātājam nav tiesību to
pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma procedūras gaitā sniedz tikai
organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir ‘’Kurināmās šķeldas piegāde SIA Stendes pilsētas katlu mājai
2012./2013.g. apkures sezonai’’ Id. Nr. TNS 2012/12 atbilstoši tehniskajai specifikācijai
(2.pielikums);
2.1.1. Iepirkuma priekšmeta paredzamais apjoms nav sadalāms daļās.
2.1.2. Iepirkuma kopējais apjoms 2 500 ber/m3.
2.1.3. līguma darbības laiks – 2012.gada septembris līdz 2013.gada 25. maijs.
3. NOTEIKUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ UN TO
ATBILSTĪBU APLIECINOŠIE DOKUMENTI
3.1. Noteikumi Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā:
3.1.1. Pretendents apliecina saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma formu, ka tam zināmi un
saprotami Iepirkuma procedūras noteikumi;
3.2. Piedāvājumā iesniedzamie Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti:
3.2.1. Pieteikums, kas sagatavota, izmantojot Nolikuma 1.pielikuma formu.
Pieteikuma vēstuli Pretendenta vārdā paraksta persona, kurai publiski reģistrētas
tiesības pārstāvēt Pretendentu vai normatīvo aktu prasībām atbilstoši Pretendenta
pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam pievienojot arī attiecīgu pilnvaru);
3.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, netiek likvidēts,
nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu;
3.2.3. Līguma slēgšanas gadījumā pretendentam (uzvarētājam) jāiesniedz Latvijas
Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota izziņa par aktuālo
informāciju no komercreģistra par komersantu. Minētajai izziņai vai analoģiskam
dokumentam ārvalstīs reģistrēta Pretendenta gadījumā jābūt izsniegtam ne agrāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas;
3.2.4. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
3.2.5. Līguma slēgšanas gadījumā pretendentam (uzvarētājam) jāiesniedz Izziņa, ko
ne agrāk vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Valsts
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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 pārsniedz Ls 100,00 (simts latus);
3.2.6. Apliecinājums par to ka Pretendents:
3.2.6.1. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā
stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā
vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar
personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. Pretendents nedrīkst
būt atzīts par vainīgu pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas
kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā;
3.2.6.2. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo trīs gadu laikā no
attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai. Minētais noteikums attiecas gan uz pašu Pretendentu, gan uz
personu (-ām), kurai (-ām) ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un personu (-ām), kurai
(-ām) ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu;
3.2.6.3. nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir
iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
3.2.7. Apliecinājums sagatavojams izmantojot Nolikuma 4.pielikuma formu.
3.2.8. Attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, Pasūtītājs no Valsts darba
inspekcijas iegūst informāciju Publisko iepirkumu likuma 39.panta septītajā daļā
noteiktā kārtībā.
4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena
ar PVN.

4.2. piedāvājuma cenā jāiekļauj:
4.1.1. preces pārdošanas cena par 1 m3;

4.1.2. piegādes izmaksas par 1 m3;
4.1.3. citas izmaksas, ja tādas paredzamas;
4.1.4. piedāvājuma derīguma termiņš;
4.2. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām.

4.3. Finanšu piedāvājums – detalizēts pakalpojumu cenu piedāvājums, kas sagatavots,
izmantojot Nolikuma 3.pielikuma formu, un atspoguļo Pretendenta piedāvāto:
4.3.1. Preces nosaukums;
4.3.2. Mērvienība;
4.3.3. Vienību skaits;
4.3.4. Vienas vienības cena, Ls bez PVN;
4.3.5. Summa Ls;
4.3.6. Transporta izmaksas vienai vienībai;
4.3.7. Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
4.3.8. Kopējā piedāvājuma cena Ls bez PVN;
4.3.9. Kopējā piedāvājuma cena Ls ar PVN.
4.4. finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām ar diviem cipariem aiz komata.
4.5. Citi noteikumi attiecībā uz finanšu piedāvājuma sastādīšanu un noformēšanu:
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4.5.1. finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām latos bez pievienotās vērtības
nodokļa;
4.5.2. visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi, jābūt
iekļautām finanšu piedāvājumā norādītajos izcenojumos. Papildu izmaksas, kas nav
iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, slēdzot
Iepirkuma līgumu;
4.5.3. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās
cenas paliek nemainīgas un nav pakļautas izmaiņām, izņemot Iepirkuma līgumā tieši
atrunātus gadījumus.
5. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES
KRITĒRIJI
5.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana:
5.1.1. Iepirkuma komisija pēc Nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformējuma
prasībām pārbauda piedāvājuma noformējumu.
5.1.2. Iepirkuma komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma
noformējuma atbilstību Nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.
5.1.3. Pretendenta neatbilstība kādai no Nolikuma 3. vai 4.punkta prasībai vai visas
Nolikumā pieprasītās informācijas neiesniegšana ir pamats attiecīgā Pretendenta
izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā un Pretendenta piedāvājuma
neizskatīšanai.
5.2. Piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana:
5.2.1. Vērtēšanai tiek atlasīti tie Pretendenti, kuru piedāvājums noformēts atbilstoši
visām Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu
atbilstību Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai.
5.2.3. Atbilstoši noformētos Finanšu piedāvājumus iepirkuma komisija vērtē pēc
piedāvājuma ar viszemāko cenu izvēles kritērija.
5.2.4. Tiesības noslēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis
piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro
piedāvājumā iekļautos dokumentus.
6.1.2. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izvēlēties nākamo piedāvājumu ar
viszemāko cenu, ja kāds no izraudzītajiem Pretendentiem atsakās slēgt Iepirkuma
līgumu.
6.1.3. Pieņemt lēmumu par Iepirkuma procedūras izbeigšanu.
6.1.4. Jebkurā brīdī pieņemt motivētu lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam
ir objektīvs pamatojums.
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.
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt papildu informāciju par Nolikumu.
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6.2.4. Atlasīt Pretendentus un vērtēt to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties Pretendentu, ar kuru slēgt Iepirkuma
līgumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības
7.1. Apvienoties ar citiem Pretendentiem, veidojot piegādātāju apvienību, un iesniegt
vienu kopēju piedāvājumu.
7.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu.
7.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
7.1.4. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā rakstiski pieprasīt papildu
informāciju par Iepirkuma procedūras Nolikumu.
7.2. Pretendenta pienākumi
7.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām, ievērot Pasūtītāja
norādījumus attiecībā uz Nolikumam pievienoto formu aizpildīšanu. Gadījumā, ja
Pretendents konstatē pretrunas Nolikumā, par tām jāinformē Pasūtītājs un jāprasa
skaidrojums.
7.2.2. Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas
pieprasījumiem, papildināt vai izskaidrot piedāvājumā iekļautos dokumentus, pamatot
piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
7.2.3. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, 5 (piecu) dienu
laikā, skaitot no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma nosūtīšanas pa faksu, jāierodas pie
Pasūtītāja noslēgt Iepirkuma līgumu. Ja Iepirkuma līgums netiks noslēgts 5 (piecu)
dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma nosūtīšanas, iepirkuma komisijai ir
tiesības uzskatīt, ka Pretendents atteicies slēgt Iepirkuma līgumu un tai ir tiesības
izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu.
8. IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma projektam ar
izraudzīto Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu,
pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Iepirkuma līguma
projektu, pieņem tā noteikumus un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma
līgumu, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas Iepirkuma līgumā paredzētās saistības.
8.3. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtais Iepirkuma līgums, kā arī visi tā pielikumi,
grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija Publisko iepirkumu likumā
noteiktajā apjomā.

1.pielikums
_______________________________________ Pretendenta piedāvājums
/Pretendenta nosaukums/
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dalībai atklātā konkursā ‘’Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlu mājai
2012./2013.g. apkures sezonai’’
identifikācijas Nr. TNS 2012/12).

SIA ‘’Talsu
namsaimnieks’’
Iepirkuma komisijai

__________________________
/Datums/
Iepirkuma identifikācijas Nr. TNS 2012/12

Līdz ar šī un tam pievienoto dokumentu iesniegšanu, piesaku komersanta:
_________________________________________________________________
Pretendenta dalību

kā

/Nosaukums/

atklātā konkursā ‘’Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlu mājai 2012./2013.g.
apkures sezonai’’ identifikācijas Nr. TNS 2012/12). (turpmāk tekstā saukts – Iepirkuma
procedūra) un Pretendenta vārdā:
1) apliecinu, ka esam iepazinušies, izpratuši un atzīstam par pareiziem Iepirkuma
procedūras Nolikuma noteikumus, piekrītam piedalīties Iepirkuma procedūrā un garantējam
Iepirkuma procedūras Nolikuma prasību izpildi;
2) atzīstam Iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumus un Publisko iepirkumu likumu par
vienīgo pamatu Iepirkuma procedūras rīkošanai;
3) piedāvājam veikt ‘’Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlu mājai
2012./2013.g. apkures sezonai’’ identifikācijas Nr. TNS 2012/12) – ne mazāk kā (2500 m3,
apjomā, ievērojot Nolikuma noteikumus un saskaņā ar iesniegto piedāvājumu, t.sk. finanšu
piedāvājumu;
4) apliecinu, ka šis piedāvājums ir spēkā ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas
dienas;
5) apliecinu, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas;
6) apliecinu, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un
Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;
7) apliecinu, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par piedāvājumu ar viszemāko
cenu, esam gatavi slēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotā projekta
noteikumiem, uzņemties un pildīt visas tajā noteiktās saistības.

Vispārēja informācija par Pretendentu: (obligāti jāaizpilda visas iedaļas)
1. Pretendenta nosaukums
2. Reģistrācijas Nr.
3. Nod. maks. reģistrācijas
Nr.
4. Reģistrācijas gads
5. Juridiskā adrese, pasta
indekss
6. Faktiskā adrese, pasta
8

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

indekss
Bankas konta Nr.
Bankas kods
Bankas nosaukums
Kontaktpersona
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
Mobilā tālruņa Nr.
Elektroniskā pasta adrese

Pretendenta pārstāvja:
vārds, uzvārds: _________________________________________________________
amats: _______________________________
pārstāvības tiesiskais pamatojums:__________________________________

paraksts: _________________________
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2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkums identifikācijas Nr. TNS 2012/12
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas piegāde 2500 m3 apjomā, ‘’Kurināmās šķeldas
piegāde Stendes pilsētas katlu mājai 2012./2013.g. apkures sezonai’’
Izvirzītās prasības koksnes šķeldai:
Piegādājamās
preces
nosaukums

Vienī
bas
mērs

Kopējais
vienību
skaits

Izmēri,
raksturlielumi

Kurināmā
koksnes šķelda

m3

2500

Bēruma blīvums
0,3-0,5 t/m3;
Maksimālais
frakcijas izmērs
līdz 5 cm;
Mitrums 3050%

Piegādes vieta, apjoms un laiks,
uzskaites nosacījumi
Kurināmās šķeldas piegāde
2500 m3 apjomā, Stendes pilsētas
katlumājai 2012./2013. gada
apkures sezonai’’

Kvalitātes prasības

Bez akmens, dzelzs gabalu, dēļu
un zemes gabalu piejaukuma, un
ne vairāk kā 20% zāģskaidu
piemaisījums, pelnu saturs līdz
5%.

Šķeldas piegādes nosacījumi:
1. Pretendentam jānodrošina šķeldas piegāde ar savu transportu un tās izkraušana bez papildus
samaksas.
2. Šķeldas piegāde tiks nodrošināta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma
saņemšanas.
3. Šķeldas piegādes vieta un laiks tiks saskaņots ar pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi).
Kopējā apjoma piegādes pa mēnešiem

Pagasta/pilsēt
as nosaukums
Stendes
pilsētas
katlumāja,
Brīvības
iela80,
Stende,
Talsu
novadā

Kurināmā
s šķeldas
apjoms
2012/2013
sezonai
(beramie
m3)

09.2012

10.2012

11.2012.

12.2012.

01.2013.

02.2013

03.2013.

04.2013.

05.2013.

2500

50

50

500

500

500

500

200

100

100

Piegāžu grafiki var tikt precizēti un mainīti, savstarpēji vienojoties ar piegādātāju!
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3. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
‘’Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlu mājai 2012./2013.g. apkures
sezonai’’
identifikācijas Nr. TNS 2012/12
1. IESNIEDZA
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam piegādāt kurināmo šķeldu saskaņā ar Nolikuma pretendentiem (id.Nr. TNS
2012/12) nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem:
3.1 Mūsu piedāvājums ir:
Preces nosaukums
Mērvienība

Vienību
skaits

m3

2500

m3
Transporta izmaksas
Citi izdevumi, ja tādi
paredzami
Piedāvājuma cena Ls bez PVN
PVN 21%
Piedāvājuma summa

2500

Stendes katlumāja
Brīvības iela 80,
Stende, Talsu novads

Vienas
vienības
cena, Ls

Summa,Ls

Piedāvājuma summa Ls bez PVN vārdos:._____________________
3.2. Preces tiks piegādātas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.
3.3. Šis piedāvājums ir derīgs 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
3.4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajās
specifikācijās noteiktās prasības.
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3.5. mēs apliecinām, ka:
Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma instrukcijās
pretendentiem un tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds,
uzvārds,
amats
Paraksts

Datums
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4.pielikums
/Pretendenta nosaukums/

APLIECINĀJUMS
par atbilstību noteikumiem dalībai atklātā konkursā
‘’Kurināmās šķeldas piegāde Stendes pilsētas katlu mājai 2012./2013.g. apkures
sezonai’’
identifikācijas Nr. TNS 2012/12
Ar šo apliecinu, ka:
Pretendents un Pretendenta persona(-as), kurai(-ām) ir Pretendenta pārstāvības
tiesības, un persona(-as), kurai(-ām) ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības
attiecībā uz Pretendentu, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzītas par vainīgu
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo
trīs gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai;
Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā
stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā
vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar
personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pēdējo 12 mēnešu
laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā
pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, un
pēdējo 18 mēnešu laikā, ja ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas;
Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un
ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.

Pretendenta pārstāvja
vārds, uzvārds, amats: __________________________________________________

Pretendenta pārstāvja paraksts: ___________________________________________

Datums: ___________________________
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5.pielikums
Līguma projekts
Iepirkuma Līgums Nr.12/7-22.1/
Talsos,

2012. gada

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas numurs 41203035896, adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, LV - 3201, valdes locekļa
ALEKSANDRA TARABANOVSKA personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs no vienas puses, un
reģistrācijas numurs
, adrese:
, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar statūtiem rīkojas tās
,
turpmāk tekstā saukts – Piegādātājs, no otras puses, katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, izsakot savu brīvu gribu, bez
maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’ rīkotā atklātā konkursa ‘’Kurināmās šķeldas piegāde
Stendes pilsētas katlu mājai 2012./2013.g. apkures sezonai’’ identifikācijas Nr. TNS 2012/12 turpmāk šā līguma tekstā saukts –
Konkurss, rezultātiem un _______________iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā - Piedāvājums, Pasūtītāja Iepirkuma komisijas
2012. gada _____________ pieņemto lēmumu Nr._______________, Puses noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs uzņemas saistības pēc Pasūtītāja pieprasījuma un pasūtījuma piegādāt Saņēmējam kurināmo
šķeldu ______ m3 (___________) apjomā (turpmāk tekstā arī – kurināmais) saskaņā ar līguma pielikumā pievienoto Tehnisko
specifikāciju (pielikums Nr.1.) un Piegādātāja finanšu piedāvājumu Konkursam (pielikums Nr.2.).
1.2. Kurināmā piegādes vieta – Saņēmēja norādītajā vietā ____________________Kurināmais tiek piegādāts atsevišķās partijās
atbilstoši Saņēmēja vajadzībām un Tehniskajai specifikācijai. Pasūtītājam nepieciešamais viss šķeldas apjoms Piegādātājam
atbilstoši Līguma noteikumiem jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2013. gada 25. maijam
1.3. Piegādātājs apliecina, ka tas ir iepazinies ar Pasūtītāja prasībām attiecībā uz kurināmo un tā piegādēm, pilnībā saprot visus
apstākļus, tai skaitā vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt Līguma summas noteikšanu un kurināmā piegāžu izpildi, un ir ņēmis
vērā šos jautājumus.
2.
Piegādātāja tiesības un pienākumi
2.1. Piegādātājs apņemas uzsākt piegādi ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc Līguma noslēgšanas un veikt saskaņā ar tehniskajā
specifikācijā noteikto kurināmā piegāžu grafiku (pielikums Nr.1.).
2.2. Piegādātājs nozīmē pārstāvi Līguma izpildes nodrošināšanai un pasūtījumu pieņemšanai par ko Līguma parakstīšanas dienā
informē Pasūtītāja pārstāvi.
2.3. Piegādātājs atbild par piegādājamā kurināmā atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un šī Līguma noteikumu prasībām.
2.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu.
2.5. Piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem, pastāvīgi vai izmantojot trešās personas, iegādāties visus materiālus un iekārtas,
kas nepieciešami kurināmā piegāžu veikšanai.
2.6. Piegādātājs kurināmā piegādi veic ar savu vai nomātu transportu bez papildus maksas (tā ir iekļauta kurināmā piegāžu cenās un
Līguma summā).
2.7. Visā līguma darbības laikā Piegādātājam ir pienākums nekavējoši brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi
radušies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta šī līguma izpilde.
2.8. Piegādātājam ir citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.
3.
Pasūtītāja tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītājs, saņemot Piegādātāja paziņojumu par kurināmā piegādes uzsākšanu, paziņo Piegādātājam paredzamās piegādes
izpildes kārtību.
3.2. Līdz Līgumā paredzēto piegāžu sākumam, Pasūtītājs apņemas sniegt Piegādātājam informāciju, kas nepieciešama Līguma
izpildei.
3.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt Piegādātāja piegādāto kurināmo pēc daudzuma un kvalitātes saskaņā ar kurināmā pavadzīmēm rēķiniem, ja Piegādātāja piegādātais kurināmais, tā daudzums, kvalitāte un termiņi atbilst šajā Līgumā ietvertajām prasībām un
tehniskajai specifikācijai.
3.4. Pasūtītāja pienākums ir samaksāt Piegādātājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ja Piegādātājs ir izpildījis savas saistības un
piegādāts Līgumam atbilstošs kurināmais.
3.5. Pasūtītājam ir pienākums visā līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Piegādātāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi
radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta šī līguma izpilde;
3.6. Pasūtītājs apņemas veikt norēķinus par atbilstoši šim Līguma piegādāto kurināmo tikai saskaņā ar Piegādātāja izrakstītām un
iesniegtiem rēķiniem šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
4.
Piegādes kārtība, kvalitāte un daudzums
4.1. Piegādātājs veic kurināmā piegādi saskaņā tehniskajā specifikācijā noteikto kurināmā piegāžu grafiku piegādājot visu nolīgto
kurināmā daudzumu ne vēlāk kā līdz 2013. gada 25.maijam (ieskaitot).
4.2. Kurināmā kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošām kvalitātes prasībām un Līguma pielikumā pievienotajai
Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1.).
4.3. Saņemot kvalitātei neatbilstošu kurināmo, Pasūtītājam ir tiesības kurināmo nepieņemt.
4.4. Pasūtītājs par nekvalitatīva kurināmā saņemšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Piegādātājam, kam
nekvalitatīvais kurināmais atbilstoši Līguma 4.7. punkta noteikumiem jāaizstāj ar Līgumam atbilstošu kvalitatīvu kurināmo Līgumā
noteiktajā termiņā.
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4.5. Kurināmā pieņemšanu pēc daudzuma un kvalitātes veic Pasūtītāja pārstāvis. Piegādātā kurināmā pieņemšana tiek izdarīta
vienlaicīgi ar katras atsevišķās piegādātā kurināmā partijas (kravas) pavadzīmes sastādīšanu un parakstīšanu. Kurināmā kvalitāti
novērtē atbilstoši šāda veida kurināmā kvalitātes standartiem un pēc daudzuma - dabā atbilstoši klātpievienotajam piegādātā kurināmā
aprakstam un Tehniskajai specifikācijai.
4.6. Ja, saņemot kurināmo, tiek atklāti tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs par
konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu un par to paziņo Piegādātājam.
4.7.
Konstatējot kādu no šī līguma 4.4 – 4.6. punktos minētajiem apstākļiem, Pasūtītājs pēc defekta akta sastādīšanas informē
Piegādātāju par kurināmā kvalitātes neatbilstību līguma noteikumiem. Piegādātājam uz sava rēķina ne vēlāk kā 10 (desmit)
kalendāra dienu laikā nekvalitatīvi piegādātā kurināmā vietā jāpiegādā kurināmais, kas atbilstu šajā Līgumā noteiktajai tehniskajai
specifikācijai. Šajā gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumā noteikto līgumsodu par nekvalitatīva kurināmā piegādāšanu
4.8.
Piegādātājs atbild par piegādājamā kurināmā pilnīgu vai daļēju bojājumu vai bojāšanās risku līdz tā nodošanai Pasūtītājam
kurināmā piegādes vietā. Kurināmais pāriet Pasūtītāja īpašumā ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Kurināmā
pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.
Cena, līguma summa un norēķinu kārtība
5.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam līguma priekšmetā minēto kurināmo šķeldu par vienības cenu - Ls (
) par vienu
kubikmetru šķeldas bez pievienotās vērtības nodokļa. Kurināmā cenā iekļautas visas Piegādātājs kurināmā ražošanas un piegādes
izmaksas, tajā skaitā, transporta izmaksas līdz Līguma 1.2. punktā noteiktajai kurināmā piegādes vietai.
5.2. Līguma priekšmetā paredzēto kurināmā piegāžu kopējā vērtība, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi
saistītos izdevumus, ir Ls ___________(_________________) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk Līguma tekstā saukta Līguma summa.
5.3. Parakstot šo līgumu, Piegādātājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Pasūtītāja prasībām attiecībā uz kurināmā piegādēm,
noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz līgumā noteikto piegāžu veikšanu un kā pieredzējis speciālists iekļāvis Līguma kopējā
summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un izpildi.
5.4.
Piegādātāja Pasūtītājam iesniegtajos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem rekvizītiem:
SIA ‘’Talsu namsaimnieks’’,
Ezeru laukumā 2, Talsi,
Talsu novadā, LV-3201.
Nod.maks.reģ.Nr. 41203035896
AS SEB Banka
UNLALV2X
LV54UNLA0050015036916
Tālrunis: 63232150
Fakss: 63220820
5.5.
Pasūtītājs samaksu par piegādāto kurināmo veic pēc tā piegādes, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstītu un Pasūtītāja
akceptētu atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim Līgumam noformētu abpusējas kurināmā piegādes rēķina parakstīšanas. Norēķini
ar Piegādātāju tiek veikti par faktiski norēķinu periodā veiktu kurināmā piegādi.
5.6.
Piegādātāja iesniegtā rēķina apmaksu Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc piegādes veikšanas
un atbilstoši šim Līgumam sagatavota rēķina saņemšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Piegādātāja bankas kontu.
6.
Pušu mantiskā atbildība
6.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.
6.2. Gadījumā, ja Piegādātāja piegādātais kurināmais neatbilst Līguma pielikumā Nr.1 pievienotā Tehniskās specifikācijas
prasībām, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt piegādāto kurināmo un piemērot līgumsodu - līdz 20% no kravas pavaddokumentos
uzskaitītās kurināmā kravas vērtības. Bez tam Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies nekvalitatīva kurināmā
pārdošanas dēļ, tai skaitā izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, samazinot ražotās siltumenerģijas daudzumu lietotājam un maksā
vienreizēju līgumsodu Ls 500,00 (pieci simti lati) apmērā par katru šādu gadījumu.
6.3. Ja Piegādātājs kavē Līguma pielikumā minēto kurināmā piegādes termiņu kāds minēts Līguma 1.2. punktā vai Tehniskajā
specifikācijā vai Līguma 4.7. punktā minēto termiņu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par
katru kavēto dienu un sedz visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies tā rezultātā.
6.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par piegādāto kurināmo Līgumā noteiktajā termiņā, tad tas Piegādātājam maksā līgumsodu 0,5 %
apmērā no summas, kas nav samaksāta, par katru nokavēto dienu.
6.5. Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, ja tas nav saistīts ar Pasūtītāja nepienācīgu saistību izpildi, vai Līgums tiek pārtraukts
Līguma 8.4.1. un/vai 8.4.2. un/vai 8.4.3. punktos minēto iemeslu dēļ, Piegādātājs apņemas 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas par līguma laušanu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, kā arī
atlīdzināt Pasūtītājam visus ar Līguma pirmstermiņa laušanu saistītos zaudējumus.
6.6. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puse, kurai jāmaksā
līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski normatīvajos aktos noteiktajā ieskaita
kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo summu tādā apmērā, kādā ir Piegādātājam līguma ietvaros aprēķinātā līgumsoda summa.
Pasūtītājs ir tiesīgs un Piegādātājs tam piekrīt no Piegādātāja pienākošos līgumsoda summu ieturēt no jebkura maksājuma, kas
Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Piegādātājam.
6.7. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
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7.
Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
7.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
7.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu izpratnē, tiek
risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā.
7.3. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo
aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad kāda
no Pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju.
8.
Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz
brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm saskaņā ar Līgumā
noteikumiem, to lauž vienpusēji.
8.2. Līgums var tikt grozīts (izņemot kurināmā cenas un Līguma summas palielināšanu), papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas
vienošanās rakstiskā veidā, vai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
8.4. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Piegādātājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:
8.4.1. ja Piegādātājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības vai nespēj
vai atsakās izpildīt kurināmā piegādes norādītajos termiņos– ar nosacījumu, ka Piegādātājs 10 (desmit) kalendāra
dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
8.4.2. Piegādātājs atsakās piemērot vai nepiemēro Līguma 5.1. punktā noteiktās kurināmā pārdošanas cenas;
8.4.3. ir uzsākta Piegādātāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Piegādātājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.
8.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Pasūtītājam ir tiesības
ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Piegādātājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju
pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto
maksājumu, tad Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, kā arī saņemt no Pasūtītāja līgumsodu.
8.6. Pirms līguma laušanas Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju par līdz brīdinājuma iesniegšanai saņemto kvalitatīvo kurināmo
atbilstoši piestādītajiem rēķiniem, un Puses veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības.
9.
Nepārvarama vara
9.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma
izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi
ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu
notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā puse nevar iespaidot un
kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt
Līguma izpildi: kari, revolūcijas, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu aizliegumi.
9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Piegādātājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to
cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Piegādātājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā
ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt
līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā trīs (3) mēnešus.
10. Citi noteikumi
10.1.
Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu, un
vienlaikus paziņo, ka tas slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienai pret otru, pilnībā un vispusīgi ievērojot abu Pušu gribu un
intereses.
10.2.
Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un
pienākumus.
10.3.
Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš
uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
10.4.
Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un
nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.
10.5.
Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Pusei atklājušas viena otrai Līguma sastādīšanas un izpildes
nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
10.6.
Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai
nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots
personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
10.7.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu)
kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
10.8.
Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Pusei nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja
vien Puse - informācijas saņēmēja - nav iepriekš norādījis savādāk.
10.9.
Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru Pusi, tad kreditora Puse būs tiesīga
bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Puses personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai

16

parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst
personas datus).
10.10. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvji šī līguma izpildes laikā nozīmē Edgaru Šternu, tel. 29111728 e-pasts:
edgars.sterns@talsi.lv.
10.11. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē
Pušu pilnvarotie pārstāvji atbild par
līguma izpildes uzraudzīšanu un kontroli, tai skaitā, par kurināmā piegāžu pavadzīmju un rēķina sastādīšanu, iesniegšanu un
parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai,
defekta akta parakstīšanu.
11. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu
Piegādātājs. Līgums sastāv no pamatteksta uz 4 (četrām) lapām un (
) pielikumiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
11. Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti
Pasūtītājs

Piegādātājs

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”

z.v.

Vien. reģ. Nr.41203035896
Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi,
Talsu nov., LV – 3201
AS “Hipotēku un zemes banka”
Kods LHZBLV22
Konts Nr.LV66LHZB320017575000
Tālr.63232150, fakss 63220820

Valdes loceklis

A.Tarabanovskis
z.v.
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