4.pielikums
Iepirkuma
„Darbinieku aizsargapģērbu (termoveļas) piegāde Valsts meža dienestam”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2017/10) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS NR. ____________________
PAR TERMOVEĻAS KOMPLEKTU PIEGĀDI
Rīgā
2017.gada ___.________
ZM VALSTS MEŽA DIENESTS, Reģ.Nr.90000057795, tā ģenerāldirektora Anda Krēsliņa
personā, kurš darbojas pamatojoties uz Valsts meža dienesta likumu un Ministru kabineta
2013.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.449 ”Valsts meža dienesta nolikums”, turpmāk līguma tekstā
saukts – “Pircējs”, no vienas puses, un
<Uzņēmēja uzņēmējdarbības forma, nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, tās
<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <pārstāvības tiesības
apliecinošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – “Pārdevējs”, no
otras puses, Pircējs un Pārdevējs atsevišķi saukti – „Puse”, bet abi kopā saukti – “Puses”, saskaņā
ar iepirkuma “Darbinieku aizsargapģērbu (termoveļas) piegāde Valsts meža dienestam” ID Nr.
VMD 2017/10 rezultātiem un <Pretendenta nosaukums> iesniegto piedāvājumu, bez maldības,
viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu par turpmāk norādīto (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un Pārdevēja piedāvājumu iepirkumā “Darbinieku
aizsargapģērbu (termoveļas) piegāde Valsts meža dienestam” piegādā 505 termoveļas
<nosaukums> komplektus, turpmāk šā Līguma tekstā saukta Prece.
1.2. Pārdevējs piegādā Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Pārdevējs piegādā un Pircējs pieņem Preci 13.janvāra ielā 15, Rīgā, 505 termoveļas
komplektus līdz 2017.gada 31.oktobrim.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Visus maksājumus Pircējs izdara oficiālajās Latvijas Republikas noteiktajās valūtas vienībās –
euro (EUR) ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto kontu.
3.2. Šī Līguma cena ir ___________ EUR (____________ euro _______ euro centi), bez PVN.
3.3. Līguma noslēgšanas brīdī Līguma summa, pieskaitot PVN 21%, tas ir_________ EUR
(_____________________________ euro _______ euro centi), sastāda summu
___________ EUR (______________________ euro _______ euro centi).
3.4. Pircējs samaksā Pārdevējam avansa maksājumu ___________ EUR (____________ euro
_______ euro centi) bez PVN, kas, pieskaitot PVN 21% ___________ EUR (____________
euro _______ euro centi), sastāda summu ___________ EUR (____________ euro _______
euro centi), 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas, un attiecīga Pārdevēja rēķina
un Līguma 4.1.3.apakšpunktā minētā saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas.
3.5. Pircējs samaksā Pārdevējam atbilstoši veiktajām piegādēm, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Avansa
maksājums tiek ņemts vērā, veicot pēdējās piegādes.
3.6. Par maksājumu izdarīšanas datumu tiek uzskatīts, maksājuma uzdevumā norādītais
pārskaitījuma datums.
4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. Pārdevēja saistības:
4.1.1. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un
kvalitātē.

4.1.2. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
4.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pircējam kredītiestādes
vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu
___________ EUR (____________ euro _______ euro centi) apmērā. Līguma saistību
izpildes nodrošinājumam jābūt izpildāmam līdz 2017.gada 30.oktobrim (ieskaitot).
4.1.4. Pārdevējs apņemas ievērot darba drošības prasības Preces piegādes laikā.
4.1.5. Pārdevējs nodrošina katram Preces komplektam (iešūtu marķējumu ar norādēm par
kopšanu, kas nevar būt pretrunā ar to tapšanā izmantoto materiālu kopšanas
noteikumiem) latviešu valodā.
4.1.6. Pārdevējs apņemas dot Precei garantiju _____________________. Garantijas termiņš
tiek skaitīts no Preces piegādes dienas.
4.1.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces bezmaksas garantijas remontu, novēršot
konstatētos defektus, ja tie saistīti ar Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, vai
aizstājot Preci ar citu Līguma noteikumiem atbilstošu Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc Pircēja rakstiska paziņojuma saņemšanas.
4.2. Pircēja saistības:
4.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Līgumam un tehniskajai specifikācijai atbilstošu,
un laikā piegādātu Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.2.2. Pircējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā, sākot no dienas, kad Pārdevējs Līguma
prasībām atbilstošu Preci ir piegādājis Līguma 2.1.punktā norādītajā vietā un paziņojis
to Līguma 10.4.punktā norādītajai personai, pieņemt Preci, un parakstīt pieņemšanas
un nodošanas aktu, vai arī rakstveidā sniegt motivētu atteikumu pieņemt Preci, norādot
uz visām konstatētajām neatbilstībām.
4.2.3. Jebkurā gadījumā Preces pasūtījuma izdarīšana ir Pircēja tiesības, nevis pienākums.
4.2.4. Pircējs Preces pasūtījumu izdara, ievērojot savas operatīvās materiāltehniskās
vajadzības un pieejamos finanšu līdzekļus.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses ir materiāli atbildīgas par šī Līguma saistību neizpildi un zaudējumu un līgumsoda
atlīdzība neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākumu izpildes, arī papildus līgumsodam Pircējs ir
tiesīgs izmantot saistību izpildes nodrošinājumu.
5.2. Puse, kura nepamatoti izbeidz šo Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes, maksā otrai Pusei
līgumsodu 10% apmērā no kopējas Līguma summas un sedz tiešos zaudējumus, kuri tai
radušies līdz ar saistību neizpildi.
5.3. Par šī Līguma noteikto Preces piegādes termiņu nepamatotu kavējumu Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādātās Preces cenas par katru turpmāk nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
5.4. Par šī Līguma noteikto maksājumu termiņu nepamatotu kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam
līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
5.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības
rezultātā.
5.6. Ja Pārdevējs nav ievērojis Tehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā un Līgumā noteiktās
prasības attiecībā uz Preču piegādi, kas konstatēts pēc Līguma uzdevumu izpildes, tad Pušu
pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu,
kurā norāda piegādāto Preču neatbilstību tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un Līguma
noteikumiem. Defektu akts kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pārdevējam uz sava
rēķina defektu aktā norādītie trūkumi jānovērš 10 (desmit) dienu laikā.
5.7. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējama, Pircējs šādu Preci atgriež Pārdevējam un
Pārdevējs to aizstāj ar Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, bet, ja tas nav iespējams,
atlīdzina visus tādējādi Pircējam nodarītos zaudējumus. Ja Pārdevējam nav iespējams Preci
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aizstāt ar tādu pašu Līgumam atbilstošu Preci, Pircējam ir tiesības neapmaksāt neatbilstošās
Preces cenu Līgumā norādītajā termiņā un nepieņemt Tehniskajai specifikācijai,
Piedāvājumam un Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, kā arī prasīt atlīdzināt nodarītos
zaudējumus.
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā
un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Pārdevējs veic Preces
piegādi neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem, un
konstatētos trūkumus Pārdevējs nenovērš 10 (desmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma
saņemšanas. Pircējs neatlīdzina Pārdevējam tādējādi radušos zaudējumus.
6.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pārdevējs Līguma 2.1.punktā minētajā
termiņā nav piegādājis Preci un nav iesniedzis Pircējam Līguma 4.1.3.apakšpunktā paredzēto
saistību izpildes nodrošinājumu. Pircējs neatlīdzina Pārdevējam tādējādi radušos zaudējumus.
6.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas konstatē, ka Pārdevējs veic Preces
piegādi neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem, un
konstatētos trūkumus Pārdevējs nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.1.punktā
noteiktā Preces piegādes termiņa. Pircējs neatlīdzina Pārdevējam tādējādi radušos
zaudējumus.
6.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pircējs kādu no Līgumā noteiktajiem
maksājumiem kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
6.6. Ja šajā Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums tiek izbeigts, jau piegādātā Prece ir
apmaksājama saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pircējam nav tiesības to atgriezt
Pārdevējam, ja vien neiestājas Līguma 5.7.punkta noteikumi.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds
risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību
normu noteiktajā kārtībā tiesā.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no līgumsaistību pilnīgas vai daļējas neizpildes, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un par kuras
rašanos tās nav atbildīgas.
8.2. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas,
katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšēji nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība,
starptautisko piegāžu traucējumi, kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka
valsts institūciju pieņemtie ārējie normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos ir jāpaziņo
otrai Pusei 7 (septiņu) dienu laikā. Ja iespējams, paziņojumam jāpievieno attiecīga valsts
institūciju izziņa, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu esamību.
8.3. Puses šī Līguma 8.1.punktā noteiktajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa
pagarināšanu, Līguma atcelšanu vai citu nosacījumu izmaiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un
sekas.
8.4. Ja Līgums zaudē spēku nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt
no otras Puses zaudējumu atlīdzību, kuri tai turpmāk varētu rasties sakarā ar šādiem
apstākļiem. Nepārvaramas varas iestāšanās neatbrīvo Puses no saistībām, kas ir radušās
saistībā ar šo Līgumu līdz nepārvaramas varas iestāšanās brīdim.
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9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu
informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Konfidencialitātes nosacījums attiecas tiklab uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku
informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, tai skaitā šī Līguma
tekstu, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai
konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
10.3. Līgums sastādīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapaspusēm, ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja.
10.4. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē <personas amats, vārds,
uzvārds>,, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss 67211176, e-pasts: <e-pasta adrese>.
10.5. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē <personas amats, vārds,
uzvārds>, e-pasts: <e-pasta adrese>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>.
10.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā
Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu
apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
11. PUŠU REKVIZĪTI
PĀRDEVĒJS:
______________________
______________________,
______________________
Reģ. Nr. _________________
Banka: ____________
Kods: ______
Konts: ____________

PIRCĒJS:
ZM Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ. Nr. 90000057795
Tālr: 67226600, fakss: 67211176
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV71TREL2160362011000

<Amata nosaukums>

Ģenerāldirektors
__________________________ A.Krēsliņš

___________________________V.Uzvārds
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