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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
LR6V2017/1
1.2. Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu
Pasūtītāja nosaukums:
Juridiskā adrese:
Reģistrācijas kods:
Tālruņa numurs:
Interneta mājaslapa
elektroniskā pasta adrese:
Pasūtītāja kontaktpersona:

Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411
90000063255
22044304
www.citadaskola.lv
6vsk@liepaja.edu.lv
Kārlis Strautiņš

1.3. Pasūtītājs, kas slēgs līgumu
Norādīts 1.2.punktā.
1.4. Komisija
Iepirkuma procedūru veic ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktora 2017.gada 3.janvāra rīkojumu
Nr.2/v izveidotā iepirkumu komisija.
1.5. Iepirkuma priekšmets
Viena liela izmēra 3D printera, septiņu vidēja izmēra 3D printeru, vienu maza izmēra 3D printera,
divu 3D skeneru un divu 3D modelēšanas heptisko ierīču, printēšanas izejvielu, mācību materiālu
piegāde un uzstādīšana, 20 pedagogu apmācīšana.
1.6. Līguma izpildes laiks un vieta
1.6.1. Līguma izpildes laiks: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas;
1.6.2. Līguma izpildes vieta: Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411.
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Liepājas Raiņa 6. vidusskolā katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz
16:00 Liepājā, Ganību ielā 106, 111.kabinetā (personāldaļa) līdz 2017.gada 28.februārim
plkst.10:00.
1.7.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu
vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā
termiņa beigām.
1.7.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Ganību ielā 106, skolotāju istabā
(201.kabinets), tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti
un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.8. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.8.1. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs
noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām.
Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto
veidlapu formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2
(diviem) cipariem aiz komata.
1.8.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija
ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā 1.
Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.
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Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā. Piedāvājumā jāiekļauj visi
dokumenti, kas minēti iepirkuma nolikuma 3.sadaļā.
1.8.4. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē ar norādēm:
1.8.3.

Saņēmējs
Liepājas Raiņa 6. vidusskola Iepirkumu komisijai
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411
Piedāvājums iepirkumam
„Mācību klases aprīkojuma (3D printēšanas, 3D skanēšanas un 3D modelēšanas
aprīkojuma komplektu un mācību materiālu) piegāde”
(LR6V2017/1)
Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!
Nosūtītājs
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>
<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>
1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.
1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.
1.8.12.

1.8.13.
1.8.14.

1.8.15.

Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam,
norādītam cauršūto lapu skaitam.
Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām
prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un
laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā
iekļautajam dokumenta oriģinālam.
Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus
paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par
kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi 2.
Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz
tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, pasūtītājs publicēs noslēgto iepirkuma līgumu
savā mājaslapā internetā.
Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav
atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu
nereģistrē.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un
tā pielikumu, tai skaitā līgumprojekta, nosacījumiem.
Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem
Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai
var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
Ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai,
pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība, pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par
objektīvi iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam.

Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” , skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=219491.
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1.9. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi
Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un
citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu
izmaiņām.
1.10.Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus
piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.11. Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas
Raiņa
6.
vidusskolas
karlis.strautins@citadaskola.lv.

direktors

Kārlis

Strautiņš,

t.22044304,

e-pasts:

1.12. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu3. Iepirkumam piemērota
pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta nosacījumiem.
1.13. Nolikuma saņemšana
Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Liepājas Raiņa 6.
vidusskolas mājaslapā www.citadaskola.lv sadaļā “Skola”, apakšsadaļā „Iepirkumi”.
(http://citadaskola.lv/skola/iepirkumi/).
1.14. Papildu informācijas sniegšana
Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Liepājas Raiņa 6.
vidusskolas
mājaslapā
www.citadaskola.lv sadaļā
“Skola”,
apakšsadaļā
„Iepirkumi”
(http://citadaskola.lv/skola/iepirkumi/). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi
publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies
ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
2.1. Iepirkuma priekšmets
Viena liela izmēra 3D printera, septiņu vidēja izmēra 3D printeru, vienu maza izmēra 3D printera,
divu 3D skeneru un divu 3D modelēšanas heptisko ierīču, printēšanas izejvielu, mācību materiālu
piegāde un uzstādīšana, 20 pedagogu apmācīšana.
2.2. Tehniskās specifikācijas
2.2.1. Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvāto iekārtu ražotāja un modeļa
nosaukums, kā arī interneta saite uz iekārtu ražotāju mājas lapām, kur redzams iekārtu ražotāju
noteiktais iekārtu tehniskais apraksts. Visiem piedāvājumā norādītajiem parametriem ir jāatbilst
iekārtu ražotāju mājas lapās norādītajam.
2.2.2. Parametru strīdus gadījumos var tikt pieprasīts piedāvāto iekārtu parametru apstiprinājums no
ražotāja oficiālā pārstāvja Latvijas teritorijā.
2.2.3. Iekārtu vienas vienības cenā ir jāiekļauj visi iespējamie izdevumi un izmaksas (piegādes
izmaksas, uzstādīšanas, materiālu piegāde, izmaksas u.c.).
2.2.4. Pretendentam ir jāpiedāvā tādas iekārtas, kas precīzi atbilst tehniskajā specifikācijā/tehniskā
piedāvājuma formā (3.pielikums) noteiktajām prasībām. Prasību izpilde, piedāvājot to nodrošināt ar
citiem iespējamiem risinājumiem, piemēram, dažāda veida pāreju izmantošana u.tml., ja tas nav īpaši
atrunāts tehniskajā specifikācijā/tehniskā piedāvājuma formā (3.pielikums), nav pieļaujama.
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Publisko iepirkumu likums, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=133536.
4

2.2.5. Piegādātajām iekārtām jābūt kvalitatīvām, jaunām, nelietotām, ražotāja iepakojumā, pilnā
komplektācijā, ar jebkuriem nepieciešamajiem dokumentiem.
3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Prasība:
3.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai
juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā veikt piegādes un ir iesniegusi
piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī
nolikuma prasībām.
3.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā
pretendents
pierāda
Pasūtītājam,
piedāvājumam
pievienojot
attiecīgus
dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
resursi.
3.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta
atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās
nosacījumiem.
3.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti
par katru apvienības dalībnieku. Uz katru
apvienības dalībnieku attiecas nolikuma
3.5.punkts un 3.6.punkts, bet pārējos nolikuma
punktos
izvirzītās
prasības
jāizpilda
piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās
pienākumus iespējamā līguma izpildē.
3.5. Uz pretendentu neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā
noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam
nepieciešamās piegādes.

Iesniedzamais dokuments:
a) Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas nolikuma
1.pielikums)
b) Finanšu piedāvājums (pēc formas nolikuma
2.pielikums).
c) Tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma
3.pielikumam).
a) Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz
citu uzņēmēju saimniecisko vai finansiālo stāvokli,
iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
konkrētā līguma izpildei.
b) Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz
citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām spējām,
iesniedz
apliecinājumu
vai
vienošanos
par
nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku
parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma
iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra
apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un
pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz
iespējamo līguma slēgšanu.

Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.

a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas
faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā
(https://www.eis.gov.lv/).
b) Apliecinājums, kas iekļauts nolikuma 1.pielikumā
(pieteikums dalībai iepirkumā).
3.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie Apliecinājums, kas iekļauts nolikuma 1.pielikumā
resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma (pieteikums dalībai iepirkumā).
izpildei, tajā skaitā garantijas servisa
nodrošināšanai.
3.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu a) Informācija par iepriekšējo pieredzi atbilstoši
laikā (2014., 2015. un 2016.) ir pieredze iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.
vismaz 2 (divu) biroja tehnikas vai b) Līgumu pasūtītāju atsauksmes par līgumu izpildi.
datortehnikas piegādes līgumu izpildē. Pieredzi
apliecina vismaz 2 (divas) līgumu pasūtītāju
atsauksmes par līgumu izpildi.
4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Vispārīga informācija:
4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija
veic slēgtā sēdē.
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Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā
komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav
iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai.
4.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz
kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija
piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms
darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu
būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno
atzinumam.
4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no
pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot
tikai sava atzinuma sniegšanai.
4.1.2.

4.2. Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda
atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību
tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 8. 2
panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no
dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā
minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajai
un astotajai daļai.
4.2.3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt
pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.
4.2.4. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma
rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta
vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām,
un nav atzīts par nepamatoti lētu.

5. PIELIKUMI
Nolikumam ir šādi pielikumi:
Pieteikuma dalībai iepirkumā forma (1.pielikums);
Finanšu piedāvājuma forma (2.pielikums);
Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma forma (3.pielikums);
Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma (4.pielikums);
Līguma projekts (5.pielikums).
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
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Iepirkuma LR6V2017/1
nolikuma 1.pielikums
2017.gada 14.februārī
Liepājas Raiņa 6. vidusskolai
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Sabiedrības nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

reģistrācijas numurs

rīkojas
pārstāvības pamats

Amats, vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Mācību klases aprīkojuma (3D printēšanas, 3D
skenēšanas un 3D modelēšanas aprīkojuma komplektu un mācību materiālu) piegāde”
(LR6V2017/1).
Apliecinām, ka:
- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līgumprojekta
prasībām;
- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes;
- pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma
izpildei, tajā skaitā garantijas servisa nodrošināšanai.
- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
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Iepirkuma LR6V2017/1
nolikuma 2.pielikums
2017.gada 14.februārī
Liepājas Raiņa 6. vidusskolai
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Mācību klases aprīkojuma (3D printēšanas, 3D
skenēšanas un 3D modelēšanas aprīkojuma komplektu un mācību materiālu) piegāde”
(LR6V2017/1)minētās piegādes saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.
Piedāvājam veikt iekārtu piegādi un uzstādīšanu un apmācības Ganību ielā 106, Liepājā par
kopējo līgumcenu EUR ___________ un PVN 21 % EUR ________, kopā EUR __________ .
Iepirkuma priekšmeta
nosaukums

Piedāvātās iekārtas ražotājs un
modelis

Liela izmēra 3D printeris
Vidēja izmēra 3D printeris
Maza izmēra 3D printeris
3D skeneris
3D modelēšanas heptiskā
ierīce
Mācību materiāli

Skaits
(gab.)

Piedāvātā
kopējā
līgumcena
EUR, bez PVN

1
7
1
2
2
20
PVN 21%
Kopā ar PVN

Apņemamies iepirkumā “Mācību klases aprīkojuma (3D printēšanas, 3D skenēšanas un
3D modelēšanas aprīkojuma komplektu un mācību materiālu) piegāde” (LR6V2017/1) minētās
piegādes un uzstādīšanas darbus veikt ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar piegādes specifiku un izpētījuši apstākļus, kas varētu
ietekmēt samaksas noteikšanu par piegādes izpildi iepriekš minētājā periodā, transporta iespējas, un
ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par piegādes izpildi – līgumsummu.
Tāpēc līgumsummu un piegādes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām,
kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.
Pielikumā: Tehniskais piedāvājums.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma LR6V2017/1
nolikuma 3.pielikums
2017.gada 14.februārī
Liepājas Raiņa 6. vidusskolai
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Tehniskā specifikācija: Liela izmēra 3D printeris
Nr.pk.

1.
2.
3.

Apraksts
Liela izmēra 3D printeris
3D printeru skaits
Iekārtas stāvoklis
Drukāšanas tehnoloģija

4.
4.1.

Drukāšanas dimensijas
Darba zonas izmēri (GxPxA)

4.2.
5.
5.1.

Darba tilpums
Slānīša biezums
Minimālais slānīša biezums

5.2

Maksimālais slānīša biezums

6.

Drukāšanas sprauslas
diametrs
Pieejamie materiāli
Materiāla veids
Materiāla diametrs
Programmatūra
Atbalstāmās operētājsistēmas

7.
7.1.
7.2
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.
10.
11.

Atbalstāmie failu formāti
Papildu programmatūra
printera palaišanai attālināti
Iespēja pieslēgt vairākus
printerus vienai darba
stacijai
Aprīkots ar tīkla kameru
Savienojumi printera darbības
nodrošināšanai
Strāvas prasības

Prasība

Piedāvājums
Piedāvājumā norāda
ražotāju un modeli

1 gab.
Jauna iekārta
FDM (FFF) – Fused
deposition modeling
Vismaz 28cm X
28cm X 40cm
Vismaz 40 000 cm3
Ne lielāks par
0.1mm
Ne mazāks par
0.3mm
0.4 mm

PLA vai ekvivalents
1.75 mm
Windows, Mac OS
vai Linux
.stl, .obj
No Android un iOS
ierīcēm
Jāatbalsta vismaz
10 printeru
pieslēgšanu
Jābūt
USB, Wi-Fi
100-240 VAC 50/60
Hz
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2. Tehniskā specifikācija: Vidēja izmēra 3D printeris
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Apraksts
Vidēja izmēra 3D printeris
3D printeru skaits
Iekārtas stāvoklis
Drukāšanas tehnoloģija

4.
4.1.

Drukāšanas dimensijas
Darba zonas izmēri (GxPxA)

4.2.
5.
5.1.

Darba tilpums
Slānīša biezums
Minimālais slānīša biezums

5.2

Maksimālais slānīša biezums

6.

Drukāšanas sprauslas
diametrs
Pieejamie materiāli
Materiāla veids
Materiāla diametrs
Programmatūra
Atbalstāmās
operētājsistēmas
Atbalstāmie failu formāti
Papildu programmatūra
printera palaišanai attālināti
Iespēja pieslēgt vairākus
printerus vienai darba
stacijai
Aprīkots ar tīkla kameru
Savienojumi printera
darbības nodrošināšanai
Strāvas prasības

7.
7.1.
7.2
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.
10.
11.
12.

Automātiska virsmas un Z ass
kalibrācija

Prasība

Piedāvājums
Piedāvājumā norāda
ražotāju un modeli

7 gab.
Jauna iekārta
FDM (FFF) – Fused
deposition modeling
Vismaz 21cm X
19cm X 16cm
Vismaz 9 000 cm3
Ne lielāks par
0.1mm
Ne mazāks par
0.3mm
0.4 mm

PLA vai ekvivalents
1.75 mm
Windows vai Mac
OS
.stl, .obj
No Android un iOS
ierīcēm
Jāatbalsta vismaz 10
printeru pieslēgšanu
Jābūt
USB, Wi-Fi,
100-240 VAC 50/60
Hz
jānodrošina

3. Tehniskā specifikācija: Maza izmēra 3D printeris
Npk.

Apraksts

Prasība

Maza izmēra 3D printers
1.
2.
3.

4.
4.1.

3D printeru skaits
Iekārtas stāvoklis
Drukāšanas tehnoloģija
Drukāšanas dimensijas
Darba zonas izmēri (GxPxA)

Piedāvājums
Norāda ražotāju, modeli

1 gab.
Jauna iekārta
FDM (FFF) –
Fused deposition
modeling
Vismaz 10cm X
12cm X 12cm
10

4.2.
5.
5.1.

Darba tilpums
Slānīša biezums
Minimālais slānīša biezums

5.2

Maksimālais slānīša biezums

6.
7.
7.1.
7.2
8.
8.1.

Drukāšanas sprauslas diametrs
Pieejamie materiāli
Materiāla veids
Materiāla diametrs
Programmatūra
Atbalstāmās operētājsistēmas

8.2.
8.3.

Atbalstāmie failu formāti
Papildu programmatūra printera
palaišanai attālināti
Aprīkots ar tīkla kameru
Savienojumi printera darbības
nodrošināšanai
Strāvas prasības

9.
10.
11.
12.

Automātiska virsmas un Z ass
kalibrācija

Vismaz 1 500 cm3
Ne lielāks par
0.1mm
Ne mazāks par
0.3mm
0.4 mm
PLA vai ekvivalents
1.75 mm
Windows vai Mac
OS
.stl, .obj
No Android un iOS
ierīcēm
Jābūt
USB, Wi-Fi,
100-240 VAC
50/60 Hz
jānodrošina

4. Tehniskā specifikācija: 3D skenerim
Npk.

Apraksts
3D skeneris

1.
2.
3.

3D skeneru skaits
Iekārtas stāvoklis
Iekārtas savietojamība ar viedierīcēm

4.

Atbalstītās operētājsistēmas

5.
5.1.

Skenējuma apjoms
Minimālais skenējuma apjoms (GxPxA)

5.2.

Maksimālais skenējuma apjoms
(GxPxA)
Skenēšanas attālums
Minimālais skenēšanas attālums

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2
8.
8.1.
8.2.

Maksimālai skenēšanas attālums
Izšķirtspēja
Telpiskā x/y izšķirtspēja no 0.5m
attāluma
Dziļuma izšķirtspēja no 0.5m attāluma
Lēcas redzes leņķis
Horizontāli
Vertikāli

Prasība

Piedāvājums
Piedāvājumā norāda
ražotāju un modeli

2 gab.
Jauna iekārta
Vismaz: iPad Air,
iPad Mini, iPad
4th generation
iOS7 vai
jaunākas
Ne lielāks kā
0.2m x 0.2m x
0.2m
Ne mazāks kā 3m
x 3m x 3m
Ne lielāks kā
0.5m
Ne mazāks 3m
Vismaz 1 mm
Vismaz 1 mm
Vismaz 55o
Vismaz 45o
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9.

Baterijas darba ilgums (skenējot)

Vismaz 3h

5.Tehniskā specifikācija: 3D modelēšanas aprīkojums
Npk.

Apraksts
3D modelēšanas heptiskā ierīce

1.
2.
3.

3D modelēšanas heptisko ierīču skaits
Iekārtas stāvoklis
Atbalstītās operētājsistēmas

4.
5.

Nominālā pozīcijas izšķirtspēja
Kustību amplitūda

6.

Maksimālais pretestības spēks (neitrālā
pozīcijā)
Pretspēka virzieni
Pozīcijas nolasīšanas virzieni
Savienojums iekārtas darbības
nodrošināšanai
Strāvas prasības

7.
8.
9.
10.

Programmatūra 3D modelēšanai ar
iekārtu

11.

Prasība

Piedāvājums
Piedāvājumā norāda
ražotāju un modeli

2 gab.
Jauna iekārta
Windows 7 vai
jaunāka
Vismaz 0.09mm
Atbilstoši
plaukstas
locītavas
kustībām
Vismaz 3N
3 DoF
6 DoF
USB
100-240 VAC
50/60 Hz
Iekļauta

6. Tehniskā specifikācija: Mācību materiāliem
Npk.
1.

Apraksts
Mācību saturs par 3D printēšanas
pamatiem un 3D modelēšanu latviešu
valodā, 20 skolotāju apmācībai

Prasība
Jānodrošina
latviešu valodā

Piedāvājums
Piedāvājumā norāda
kādi mācību materiāli
tiks nodrošināti

Prasība
24 mēneši
Jānodrošina

Piedāvājums

7. Papildu prasības:
Npk.
1.
2.

3.

4.

5.

Apraksts
Garantijas apkalpošanas periods
Piegāde un uzstādīšana pasūtītāja
faktiskajā adresē: Ganību iela 106,
Liepāja
Skolotāju/darbinieku apmācība (vismaz
4 astronomisko stundu apmērā) darbam
ar iekārtām (20 personas)
Papildu apmācības 2 gadu periodā no
līguma noslēgšanas dienas (klātienē vai
tiešsaistē pēc Pasūtītāja izvēles, bet ne
biežāk kā reizi trijos mēnešos)
Piegādes termiņš

Jānodrošina
Jānodrošina

1 mēneša laikā
pēc līguma
noslēgšanas
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6.

3D printera ražotāja garantijas
noteikumos akceptētais PLA 3D
printēšanas materiāls (vismaz 2kg
mēnesī katram 3D printerim) iekļauts
pretendenta piedāvātajā līgumcenā visu garantijas apkalpošanas periodu

7.

Serviss un apkalpošana garantijas
apkalpošanas perioda laikā
Konsultācijas pa tālruni darba dienās
no plkst.8.30 līdz 17.00
Servisa reakcijas laiks nodrošinot
ražotāja sertificēta speciālista
pieejamību
Rezerves 3D printera nodrošināšana
bojājumu/remonta gadījumā

7.1.
7.2.

7.3

Visu garantijas
periodu

Jānodrošina
72h
Jānodrošina
vismaz viens
bojātajam
ekvivalents
printeris

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma LR6V2017/1
nolikuma 4.pielikums
2017.gada ___.februārī
Liepājas Raiņa 6. vidusskolai
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI
Pasūtītājs
Izpildītājs
Līguma ietvaros piegādātās preces
Līguma summa EUR, neskaitot PVN
Līguma uzsākšanas un pabeigšanas datumi
Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
(kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, epasta adrese)
Pasūtītājs
Izpildītājs
Līguma ietvaros piegādātās preces
Līguma summa EUR, neskaitot PVN
Līguma uzsākšanas un pabeigšanas datumi
Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
(kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, epasta adrese)
Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā īstenotajiem līgumiem, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 3.8.punktam.
Piedāvājumam jāpievieno atsauksmes par īstenotajiem līgumiem, saskaņā ar norādīto informāciju.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Iepirkuma LR6V2017/1
nolikuma 5.pielikums
LĪGUMS Nr.LR6V2017/1
Liepājā,

2017.gada __.________

__________________________
(turpmāk
tekstā
–
PASŪTĪTĀJS),
un
_________________________________ (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), turpmāk tekstā abas kopā
sauktas arī PUSES un katra atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz iepirkuma “Mācību klases aprīkojuma
(3D printēšanas, 3D skenēšanas un 3D modelēšanas aprīkojuma komplektu un mācību materiālu)
piegāde” (LR6V2017/1) rezultātiem (turpmāk tekstā – IEPIRKUMS), noslēdz šādu līgumu (turpmāk
tekstā – LĪGUMS):
1.1.

1.2.
1.3.

2.1.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PASŪTĪTĀJS pasūta un pērk, un IZPILDĪTĀJS pārdod, piegādā, uzstāda šī līguma 1.pielikumā
norādītās 3D printēšanas, 3D skenēšanas un 3D modelēšanas aprīkojuma komplektus un mācību
materiālus (turpmāk tekstā – PRECE), saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem un pielikumiem, un
PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā laikā apmāca PASŪTĪTĀJA atbildīgos darbiniekus
PRECES lietošanā.
PRECES garantijas termiņā IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECEI nepieciešamās garantijas
apkopes, tajā skaitā, visas, kuras PRECEI ir noteicis tās ražotājs, bez papildus samaksas tādā
apmērā, lai būtu spēkā visi garantijas nosacījumi, atbilstoši LĪGUMA 4.sadaļai.
2. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
IZPILDĪTĀJAM jāveic PRECES piegāde, uzstādīšana un citi darbi, kas minēti tehniskajā
specifikācijā/tehniskajā piedāvājumā (turpmāk tekstā – DARBS) iespējami īsā termiņā, bet ne
vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no LĪGUMA noslēgšanas dienas PASŪTĪTĀJA norādītajā
adresē: Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411. 3D printēšanas materiālus IZPILDĪTĀJS

piegādā PASŪTĪTĀJAM pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, bet ne biežāk kā vienu reizi
divos mēnešos. Bezmaksas printēšanas materiālu piegādi saskaņā ar specifikācijā
noteikto IZPILDĪTĀS nodrošina līdz 2019.gada 31.martam.
2.2.
2.3.

2.4.

IZPILDĪTĀJAM PRECES piegādes laiks ir jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU vismaz 2 (divas) dienas
pirms piegādes veikšanas.
Reizē ar LĪGUMA 2.1.punktā minēto DARBU pabeigšanu, IZPILDĪTĀJS iesniedz
PASŪTĪTĀJAM no IZPILDĪTĀJA puses parakstītu atbilstošu nodošanas – pieņemšanas aktu.
Saņemto nodošanas – pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt 3 (trīs) darba dienu
laikā no tā saņemšanas brīža, ar akta parakstīšanu dodot tam savu piekrišanu vai atteikuma
gadījumā šajā pat termiņā iesniedzot IZPILDĪTĀJAM savus iebildumus. Iebildumiem jābūt
motivētiem, pamatotiem, ar detalizētu un skaidru norādi uz akta parakstīšanas atteikuma
iemesliem. Šajā gadījumā PUSES vienojas par termiņu, kādā IZPILDĪTĀJAM minētās
nepilnības ir jānovērš. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz LĪGUMA 2.1.punktā
noteikto LĪGUMA izpildes termiņu, par to tiek aprēķināts līgumsods atbilstoši LĪGUMA
nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā nav iesniedzis pretī savus iebildumus,
tad tiek pieņemts, ka PASŪTĪTĀJS veikto DARBU kvalitāti ir akceptējis un DARBI atbilst
tehniskajiem nosacījumiem un ir pieņemti bez iebildumiem.
Pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā jāsniedz
PASŪTĪTĀJAM rakstiska informācija par LĪGUMA izpildes gaitu.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu DARBU ir EUR _____________ (summa
vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _____________ (summa vārdiem), kas kopā
ir EUR __________ (summa vārdiem).
3.2. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par DARBU šādā kārtībā:
3.2.1. 30% no līguma summas – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma abpusējas
parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas;
3.1.
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50% no līguma summas - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas;
3.2.3. 20% no līguma summas – 5 (piecu) mēnešu laikā no šī līguma 3.2.2.punktā minētā
maksājuma un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas.
3.3. IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļauta PREČU vērtība, iepakojuma
un piegādes (transporta) izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar PRECI un to piegādi un uzstādīšanu, kā arī garantijas noteikumu
izpilde atbilstoši LĪGUMAM.
3.4. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto kontu kredītiestādē.
3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis pārskaitījumu uz
IZPILDĪTĀJA norādīto kredītiestādes kontu.
3.2.2.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

4. GARANTIJA
Garantijas laiks PRECEI tiek noteikts saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādīto termiņu,
kas sākas pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. PRECES garantijas laiks nevar būt
mazāks par laiku, kādu ir noteicis PRECES ražotājs.
Garantijas laikā reakcijas laiks: 72 h (septiņdesmit divas stundas) darba laikā pēc paziņojuma
nosūtīšanas brīža.
Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 168 h (viens simts sešdesmit astoņas stundas)
no bojājumu konstatēšanas brīža. IZPILDĪTĀJAM, aizvietojot bojāto PRECI ar funkcionāli
līdzīgu, iespējams vienoties ar PASŪTĪTĀJU par ilgāku garantijas bojājumu novēršanas laiku.
Garantija tiek nodrošināta PRECES piegādes adresē.
Ja PRECEI garantijas laikā ir nepieciešams veikt remontdarbus un tos nav iespējams veikt
PRECES piegādes adresē uz vietas, IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES pieņemšanu LĪGUMA
2.1.punktā norādītajā adresē un transportēšanu uz remonta veikšanas vietu, kā arī pēc garantijas
remonta beigām nodrošina PRECES transportēšanu un nodošanu PASŪTĪTAJAM LĪGUMA
2.1.punktā norādītajā adresē.
Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas
izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS.
Ja PRECES darbaspēju nav iespējams atjaunot, par ko attiecīgi tiek sastādīts akts par PRECES
darbaspēju neatjaunojamību, IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina apmaina PRECI pret jaunu un
LĪGUMA prasībām atbilstošu PRECI 1 (viena) mēneša laikā no šajā punktā noteiktā akta par
PRECES darbaspēju neatjaunojamību sastādīšanas dienas.
Ja IZPILDĪTĀJS garantijas termiņā un LĪGUMĀ norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos
trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo darbu
veikšanu uzdot citai personai. IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM visas izmaksas un
zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.
IZPILDĪTĀJS garantē, ka šajā termiņā PRECE atbilst standartiem, normatīvajos aktos
noteiktajām un vispārpieņemtajām prasībām attiecībā uz PRECES kvalitāti, saglabā drošumu un
pilnīgas lietošanas īpašības.
5. PUŠU ATBILDĪBA
PUSES ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā
gadījumā vienai PUSEI jāatlīdzina otrai PUSEI nodarītie zaudējumi.
Ja PASŪTĪTĀJS nokavē LĪGUMA 3.2. punktā noteikto maksājuma termiņu, tas maksā
IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit
procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.
Ja IZPILDĪTĀJS nokavē LĪGUMA 2.1.punktā minēto DARBA izpildes termiņu, tas maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās
līgumcenas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā
no kopējās līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.
Par aprēķināto līgumsodu viena PUSE informē otru PUSI, iesniedzot attiecīgu rēķinu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo PUŠU
tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
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6.1.
6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

6. NEPĀRVARAMA VARA
LĪGUMAM pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams
pierādīt, ka tie ietekmējuši PUŠU līgumsaistību izpildi.
Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena PUSE par to nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas, paziņo otrai PUSEI rakstiskā veidā.
Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja
iespējams, jānorāda tās ilgums. PUSE, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, iesniedz
otrai PUSEI izziņas, u.c. dokumentus, ko izsniegušas kompetentas iestādes, kas apstiprina
nepārvaramas varas un apstākļu iestāšanos.
Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramas varas sekas, PUSES
nosaka saistību izpildes termiņa pagarinājumu, papildus noteikumus.
7. LĪGUMA GROZĪŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
Grozījumi un papildinājumi LĪGUMĀ izdarāmi PUSĒM vienojoties un noformējami rakstiski.
Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas PUSES un kļūst par LĪGUMA neatņemamām
sastāvdaļām.
Ja viena PUSE pārkāpusi kādu no LĪGUMA noteikumiem, otrai PUSEI ir tiesības iesniegt
rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un LĪGUMA punkts, kuru PUSE
uzskata par pārkāptu.
Visus strīdus un domstarpības par LĪGUMA saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu
ceļā.
Ja LĪGUMA 7.3.punktā noteiktajā kārtībā PUSES nevar savstarpēji vienoties, strīdus izskata
Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot LĪGUMA
noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
LĪGUMA izbeigšana iespējama tikai LĪGUMĀ un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā
arī pēc PUŠU savstarpējas vienošanās.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA
2.1.punktā noteikto LĪGUMA izpildes termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām.
Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM saņemto
avansu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kas IZPILDĪTĀJS saņēmis PASŪTĪTĀJA
paziņojumu par līguma vienpusēju izbeigšanu.
8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar LĪGUMU saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz DARBA
izpildi ir: ______
IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar LĪGUMU saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz DARBA
izpildi ir: _____.
9. CITI NOTEIKUMI
LĪGUMS stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas dienu.
LĪGUMS ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei vai atbilstoši LĪGUMA 7.5., 7.6.punktu
noteikumiem.
Kādam no LĪGUMA noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
LĪGUMS nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā PUŠU pienākums ir piemērot
LĪGUMU atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
PUSES apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai
PUSEI, vai kaitēt otras PUSES interesēm.
LĪGUMĀ izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar ietekmēt LĪGUMA noteikumu
tulkošanu.
Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonas paraksta tiesības, vadītāji vai
kādi LĪGUMĀ minētie PUSES rekvizīti, telefona, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses,
adreses, pilnvarotie pārstāvji u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā,
rakstiski paziņo par to otrai PUSEI. Noteikuma neizpildes gadījumā uzskatāms, ka otra PUSE ir
pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot LĪGUMĀ esošo informāciju par otru PUSI.
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9.7.
9.8.

LĪGUMS sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un otrs pie IZPILDĪTĀJA.
LĪGUMA pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:
9.8.1. IZPILDĪTĀJA tehniskais piedāvājums IEPIRKUMAM (1.pielikums);
9.8.2. IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums IEPIRKUMAM (2.pielikums).
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

___________
Reģ.Nr.
Adrese:
Banka:
Konts:

_____________
Reģ.Nr. ______________
Adrese: _______________
Banka: _______________
Konts: ________________

z.v.

z.v.
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