APSTIPRINĀTS
ar Ventspils Augstskolas
Iepirkuma komisijas sēdes
02.07.2015. protokolu
Nr. VeA 2015/13/VP

IEPIRKUMA NOLIKUMS
„Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils
Augstskolai”
Identifikācijas Nr. VeA 2015/13/VP
1. Vispārējā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. - VeA 2015/13/VP.
1.2. Pasūtītājs – Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, Latvija, LV3601, reă. Nr.90000362426, tālrunis +371 63628303, fakss +371 63629660.
Kontaktpersona – Irēna Boitmane, tālrunis +371 63628303, e-pasts
irena.boitmane@venta,lv
1.3. Iepirkuma metode – iepirkums, saskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu 82. pantu.
1.4. Par iepirkuma pretendentu var būt - jebkura Pretendenta mītnes zemes
likumdošanā noteiktajā kārtībā reăistrēta (dibināta) tiesībspējīga un rīcībspējīga
fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā un kura
atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem pretendentu atlases kritērijiem.
1.5. Iepirkuma priekšmeta raksturojums:
1.5.1. Iepirkuma procedūras mērėis ir izvēlēties piegādātāju mikroautobusa piegādei
Ventspils Augstskolai Inženieru ielā 101, Ventspilī.
1.5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.
1.5.3. Iepirkuma priekšmets ir atbilstoši Publisko iepirkumu likuma CPV
klasifikatoram 34115200-8 (Mehāniskie transportlīdzekĜi mazāk kā 10 cilvēku
pārvadāšanai).
1.6. Iepirkumu izpildes termiĦš, vieta:
1.6.1. Līguma izpildes termiĦš – ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma
parakstīšanas brīža.
1.6.2. Līguma izpildes vieta – Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī.
1.7. Informācija par iepirkuma dokumentiem
1.7.1. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties Ventspils Augstskolas mājas lapā
www.venta.lv, sadaĜā Iepirkumi vai personīgi Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā līdz 2015. gada 13.jūlijam darba dienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst.
12.30 – 17:00, bet 2015.gada 13.jūlijā no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00 C202. kabinetā
pie nolikuma p.1.2. norādītās kontaktpersonas. Ja Pasūtītājs no ieinteresētajām
personām saĦēmis pieprasījumu izsūtīt iepirkuma procedūras dokumentus, tad
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Pasūtītājs tos izsūta ieinteresētajām personām pa pastu vai elektroniskā formā trīs
darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saĦemšanas, ievērojot nosacījumu, ka
dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa.
Pa pastu tiek nosūtīts iepirkuma nolikums ar pielikumiem. Pasūtītājs neuzĦemas
atbildību par Pasta kĜūdām un sūtījuma piegādes kavējumiem.
1.7.2. Iepirkuma dokumentu sastāvs:
Iepirkuma nolikums;
Tehniskās specifikācijas piedāvājums
pielikums Nr.1;
Apliecinājums un finanšu piedāvājums
pielikums Nr.2;
Līguma projekts
pielikums Nr.3.
1.7.3. Informācijas apmaiĦa starp Pasūtītāju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un
Kandidātiem notiek rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu vai nododot personīgi. Lai
informācija, kas nosūtīta pa faksu vai pa e-pastu bez elektroniski droša paraksta,
iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus jānosūta arī pa pastu vai arī tās
saĦemšana ir jāapstiprina pa faksu vai e-pastu.
1.7.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiĦa beigām, ierodoties pretendenta pārstāvim personīgi pieteikumu uzglabāšanas
vietā Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202. kabinetā un
iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par
piedāvājuma atsaukšanu un iesniedz pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu
(izziĦu no UzĦēmumam reăistra, pilnvaru vai citu dokumentu vai tā notariāli
apstiprinātu kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus
pretendenta vārdā) vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu paziĦojumu par atsaukumu.
Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas
dalības iepirkumā.
1.7.5. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiĦa
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ventspils Augstskolā,
Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202. kabinetā un apmainot piedāvājumu vai nosūtot
Pasūtītājam pa pastu jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.8. Piedāvājumu iesniegšana
1.8.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2015.gada 13.jūlijam plkst. 11:00 darba dienās no
plkst.8.30 līdz 12.00 un no 12:30 līdz 17.00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101,
Ventspilī, C202.kabinetā – telpu ekspluatācijas inženierei I.Boitmanei vai nosūtīt pa
pastu, vai ar kurjerpastu, šajā gadījumā Pretendents uzĦemas atbildību par sūtījuma
nogādāšanu noteiktajā vietā.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiĦš.
1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiĦš – ne mazāk kā 90 kalendārās dienas pēc
piedāvājuma iesniegšanas termiĦa.
1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiĦa pagarināšanu.
Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiĦu, nemainot sava
piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziĦo Pasūtītājam.

2. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtība
2.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaĦā ar iepirkuma
nolikuma un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.
2.2. Dokumenti un dokumentu kopijas (katru atsevišėi) jāsagatavo un jānoformē
saskaĦā ar LR MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 – „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.
2.3. Pretendenta piedāvājumā jāiekĜauj:
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2.3.1. Atlases dokumenti;
2.3.2. Tehniskās specifikācijas piedāvājums;
2.3.3. Apliecinājums un finanšu piedāvājums.
2.4. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, tiks izslēgti no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
2.5. Piedāvājuma pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti sagatavojami un
noformējami datorsalikumā, latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti citās
valodās, jābūt pievienotam Pretendenta apliecinātam dokumentu tulkojumam latviešu
valodā.
2.6. Visiem iepirkuma piedāvājuma materiāliem jābūt drukātiem, caurauklotiem un
visām lapām numurētām, uz titullapas jābūt šādai informācijai :
• Piedāvājums iepirkumam „Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde
Ventspils Augstskolai”
• Identifikācijas Nr. VeA 2015/13/VP.
• pretendenta nosaukumam, vienotajam reăistrācijas numuram, pretendenta
kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, adresei, tālruĦa un faksa numuram.
2.7. Piedāvājuma pieteikums jāparaksta personai(ām) ar pārstāvības tiesībām,
iesniedzot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (izziĦu no UzĦēmuma reăistra
vai tās kopija), vai tā pilnvarotajai personai (gadījumā, ja piedāvājuma pieteikumu
paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno arī pilnvara (oriăināls vai tās notariāli
apstiprināta kopija)). Pārējos dokumentus, kuri pievienoti piedāvājuma pieteikumam,
var parakstīt Pretendenta darbinieki, kuri šos dokumentus ir gatavojuši.
2.8. Ja dokumenti nebūs sagatavoti un parakstīti atbilstoši šī nolikuma un LR
likumdošanas prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs iepirkuma
nolikuma prasībām un noraidīts, bet Pretendents izslēgts no tālākas dalības iepirkuma
procedūrā. Pie vērtēšanas tiks Ħemts vērā trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju
izvērtēt iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
2.9. Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē. Uz
aploksnes jābūt sekojošām norādēm:
a) adresāts: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, LV-3601.
b) Iepirkumam: „Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils
Augstskolai”; identifikācijas Nr. VeA 2015/13/VP.
c) iesniegšanas datums, pulksteĦa laiks, iesniedzēja un saĦēmēja paraksti.
d) Atzīmei: „Neatvērt līdz Iepirkuma komisijas sēdei 13.jūlijā plkst.11:00!”
2.10. Pasūtītājs pieĦems tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekĜautā finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
2.11. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi
no iepirkuma norises un iznākuma.

3. Prasības Pretendentiem
3.1. Pretendents ir jebkura Pretendenta mītnes zemes likumdošanā noteiktajā kārtībā
reăistrēta (dibināta) tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, šādu
personu apvienība jebkurā to kombinācijā.

4. Pretendentu atlasei jāiesniedz:
4.1. Apliecinājums un finanšu piedāvājums saskaĦā ar pielikumā Nr.2 doto formu.
4.2. Iesniedz pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (izziĦu no UzĦēmuma
reăistra vai tās kopija, vai citu dokumentu), gadījumā, ja piedāvājuma pieteikumu
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paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno arī pilnvara (oriăināls vai tās notariāli
apstiprināta kopija).
4.3. Apliecinājums ka Pretendents ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju, kā arī
patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
4.4. Iepirkuma izpildē iesaistīto apakšuzĦēmēju sarakstu, ja tādi ir.
4.5. Apliecinājumu, ka sarakste iepirkuma „Mikroautobusa (vieglais pasažieru)
piegāde Ventspils Augstskolai” ar Pasūtītāju tiks veikta pa pastu, faksu vai e-pastu
(tikai tad, ja ir elektroniskais paraksts), norādot Pretendenta faktisko pasta adresi,
faksa nr. vai e-pastu (norādīt izvēlēto sarakstes veidu).
4.6.Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām pretendentu atlases prasībām vai
nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši
nolikuma prasībām, tad pretendents tiks izslēgts no tālākas darbības iepirkuma
procedūrā. Pie vērtēšanas tiks Ħemts vērā trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju
izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc
būtības.
4.7.Komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta apstiprinājumu tam, ka
viĦa kvalifikācija joprojām atbilst noteiktajām prasībām.

5. Tehniskais piedāvājums
5.1. Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo saskaĦā ar iepirkuma nolikumu un tā
pielikumiem – tehniskās specifikācijas piedāvājumu un tajā ir jāietver:
5.1.1. Pretendenta piedāvājums, kas atbilst minimālajām pasūtītāja prasībām
(pielikums Nr.1) vai ir ar labākiem rādītājiem, marka un modelis;
5.1.2. Garantijas laiks (ne mazāks, kā norādīts tehniskajā specifikācijā).
5.2. Pretendents tehniskajā piedāvājumā ir tiesīgs norādīt jebkādu citu informāciju,
kuras norādīšana nav noteikta tehniskajās specifikācijā un kas apliecina tehniskā
piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas, nolikuma un LR spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.

6. Finansiālajā piedāvājumā jāietver:
6.1. Apliecinājums un finanšu piedāvājums pēc noteiktas formas (pielikums Nr.2).
6.2. Līgumcena jānorāda euro (EUR) bez PVN.

7. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana
7.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu veic Ventspils
Augstskolas iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
7.2. Tiek vērtēta katra lote atsevišėi.
7.3. Pretendenti, kuri neatbilst atlases prasībām tiks noraidīti un izslēgti no tālākās
dalības iepirkuma procedūrā, Ħemot vērā trūkumu būtiskumu un to ietekme uz iespēju
izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc
būtības.
7.4. Pēc Pretendenta atlases Komisija veic atlasi izturējušās Pretendenta tehnisko
piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
7.5. Pēc pretendentu atlases un iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstības konkursa
nolikuma prasībām pārbaudes, Komisija veic iepirkuma nolikumam atbilstošo
piedāvājumu vērtēšanu.
7.6. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto
līgumcenu, ja gan Pretendents, gan tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par
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atbilstošu iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī piedāvājumā ir
iekĜautas pilnīgi visas ar iepirkuma izpildi saistītās izmaksas.
7.7. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 6.daĜai, iepirkumu komisija
pārbauda Pretendenta, kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību
Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daĜai (iegūstot informāciju no informācijas
sistēmas, kurā ir apkopota informācija no UzĦēmuma reăistra par Pretendenta
maksātnespējas un likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās darbības
apturēšanu, kā arī informāciju no Valsts ieĦēmumu dienesta par nodokĜu parādiem,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro).
7.8. Ja 7.7. punktā iegūtajā informācijā no informācijas sistēmas par nodokĜiem tiks
norādīts, ka nodokĜu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija
informēs Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokĜu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
un Pretendentam 10 darbdienu laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas būs jāiesniedz parādu nomaksas apliecināta izdruka no Valsts ieĦēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izziĦa par to, ka
Pretendentam laikā pēc Paūtītāja nosūtītās informācijas saĦemšanas dienas nav
nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
7.9. Ja attiecīgais Pretendents neiesniedz 7.8. punktā noteiktajā termiĦā prasīto
dokumentu, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no tālākās dalības iepirkuma procedūrā.

8. Pakalpojuma līguma slēgšana
8.1. Pakalpojuma līguma formu (pielikums Nr.4) piedāvā Pasūtītājs, līguma
nosacījumi pretendentam jāpieĦem, ja nolēmis piedalīties iepirkumā.
8.2. Pakalpojuma līgums starp Pasūtītāju un iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts līdz
piedāvājuma derīguma termiĦa beigām.
8.3. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt pakalpojuma līgumu vai
nenoslēdz to pasūtītāja noteiktajā termiĦā, Komisija lemj par līguma slēgšanu ar
Pretendentu, kurš piedāvājis otro zemāko līgumcenu, ja gan šis Pretendents, gan viĦa
iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu iepirkuma nolikuma un tā pielikumu
prasībām, kā arī viĦa piedāvājumā ir iekĜautas pilnīgi visas ar iepirkumu saistītās
izmaksas un uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8².panta
5.daĜā minētie apstākĜi (Nolikuma 7.7.punkts).
8.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs
savā mājas lapā internetā www.venta.lv ievieto attiecīgi iepirkuma līgumu vai tā
grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot
komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir
pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā
atāšanās dienas.

9. Komisijas un Pasūtītāja pienākumi
9.1. Izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus.
9.2. Noteikt iepirkuma uzvarētāju, vai lemt par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
9.3. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai netiktu izpausts iepirkuma
piedāvājumu iesniedzēju saraksts.
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9.4. Pēc lēmuma pieĦemšanas par iepirkuma rezultātiem pasutītājs trīs darba dienu
laikā vienlaikus informē visus pretendentus, saskaĦā ar katra Pretendenta 4.5. punktā
minētā sarakstes veidā, par pieĦemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
9.5. Pasūtītājs ne vēlāk par dienu, kad informējis visus Pretendentus par iepirkumā
izraudzīto Pretendentu, ievieto savā mājas lapā internetā lēmumu par iepirkuma
rezultātiem, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisko pieeju.
9.6. Ja Pretendents rakstiski pieprasa lēmumu par iepirkuma rezultātiem, Komisija to
nosūta trīs darba dienu laikā.
9.7. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta, Pasūtītājs triju darbdienu laikā informē
visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēĜ iepirkuma procedūra tiek izbeigta
vai pārtraukta, kā arī ievieto šo informāciju savā interneta mājas lapā.
9.8. Pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicē informatīvo
paziĦojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
9.9. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, Pasūtītājs savā mājaslapā
internetā ievieto iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

10. Komisijas un Pasūtītāja tiesības
10.1. Pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem.
10.2. Pieaicināt komisijas darbā neatkarīgus ekspertus. Ekspertu vērtējumiem ir
rekomendējošs raksturs.
10.3. Izslēgt no dalības iepirkumā Pretendentus, kuri paši vai viĦu iesniegtie
piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām.
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā iepirkuma posmā pārtraukt iepirkuma procedūru.
10.5. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto
Pretendentu.
10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
10.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja piedāvājums pārsniedz pasūtītāja
finanšu iespējas.
10.8. Pasūtītājs patur tiesības (pēc iepirkuma) līguma izpildes darbības laikā,
nepieciešamības gadījumā objektīvu iemeslu dēĜ, attiecīgi noformējot papildus
vienošanās ar Izpildītāju grozīt līgumu:
10.8.1. samazinot līguma summu, ja šādu līguma summas samazinājumu var
piedāvāt, balstoties uz Preces ražotāja piešėirtām atlaidēm vai cenu
politiku;
10.8.2. ja spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz
nodokĜiem un nodevām;

11. Pretendenta tiesības
11.1. Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumam, līdz piedāvājuma iesniegšanas
termiĦa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
11.2. Ja Komisija informāciju par Pretendentu, kura ir pamats Pretendenta izslēgšanai
no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentas institūcijas, datubāzēs
vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziĦu vai citu dokumentu par
attiecīgo faktu gadījumos, kad iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst
faktiskajai situācijai.
11.3. SaĦemt informāciju par iepirkuma rezultātiem.
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12. Pretendenta pienākumi
12.1. Iesniedzot savu piedāvājumu, ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos
nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei un uzĦemties risku šī iepirkuma sakarā.
12.2. Komisijas noteiktajā termiĦā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasītajiem
paskaidrojumiem par piedāvājumu.
12.3. Piedaloties iepirkumā, ievērot iepirkuma nolikuma, tai skaitā pielikumu
prasības, kā arī Publisko iepirkumu likuma un citu iepirkumu kārtību reglamentējošo
likumdošanas normatīvo aktu noteikumus.
12.4. Nekavējoši pa faksu vai e-pastu (tikai tad, ja ir elektroniskais paraksts) sniegt
apstiprinājumu, par visu saraksti, kas ir saĦemta no Pasūtītāja.
Pielikumā, kā iepirkuma nolikuma neatĦemamas sastāvdaĜas, ir pievienoti :
1. Tehniskās specifikācijas piedāvājums (pielikums Nr.1)
2. Apliecinājums un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2)
3. Līguma projekts (pielikums Nr.3)
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma „Mikroautobusa (vieglais
pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai”
ident.Nr.VeA 2015/13/VP nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PIEDĀVĀJUMS
Mikroautobusa piegādes vieta:
Ventspils Augstskola (Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils)
Iepirkuma līguma izpildes termiĦš: _______dienas (ne vairāk kā 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža)
Piedāvājuma derīguma termiĦš: ________ dienas (ne mazāk kā 90 kalendārās dienas)
Garantijas laiks: _______ mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši) bez nobraukuma ierobežojuma
CPV kods: 34115200-8 “ Mehāniskie transportlīdzekĜi mazāk kā 10 cilvēku pārvadāšanai”
Pretendenta vadošie darbinieki, kas tiks iesaistīti pasūtījuma izpildē: __________________________________
Pretendenta piedāvājums: atbilstoši specifikācijas
Pozīcija
Minimālās prasības
rādītājiem un modelis (ja attiecināms)

Marka, modelis

-

Skaits (gab.)

1 (viens) gab.

Izlaiduma gads

2015. gads (jauna)

Odometrs (nobraukums)

Ne vairāk kā 50 km

Virsbūves tips / TL
veids
TL kategorija

Mikroautobuss (vieglais pasažieru)
Pasažieru automobilis (M1)

Krāsa

Vēlama metāliska tumši pelēka

Motora jauda

Ne mazāka par 140 Zs

8

Pozīcija

Minimālās prasības

Dzinēja darba tilpums

1.8 - 2.0 litri

Degvielas veids

DīzeĜdegviela

OglekĜa dioksīda (CO2)
emisiju apjoms
kombinētajā ciklā
SlāpekĜa oksīdu (NOx)
emisiju apjoms
Metānu nesaturošo
ogĜūdeĦražu (NMHC)
emisiju apjoms
Cieto daĜiĦu (PM)
emisiju apjoms
TransportlīdzekĜa darba
mūža enerăijas patēriĦš
Pārnesuma kārba,

Ne vairāk par 200 g/km (atbilst Euro 5)

Pārnesumu skaits

Ne mazāk kā 6 pārnesumi

PiedziĦas veids

Priekšējā

Pretaizdzīšanas ierīce

Ražotāja signalizācija ar salona apsardzi un pretaizvilkšanas
funkciju;
Ražotāja imobilaizers
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni, sānu un galvas drošības
spilvenu sistēma;
Pretbloėēšanas sistēma ABS, elektroniskā stabilitātes sistēma ESP,
automātiskā pretizbuksēšanas sistēma ASR, automātiskā

Drošības aprīkojums

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši specifikācijas
rādītājiem un modelis (ja attiecināms)

Ne vairāk par 190 g/kWh
Ne vairāk par 0 mg/km

Ne vairāk par 0.7 mg/km
Ne vairāk par 550 000 MJ
Mehāniskā
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Pozīcija
Sēdvietu skaits

Riepas
Rezerves ritenis
Durvis

Logu pacēlāji, spoguĜi
Gaismas
Automašīnas pilna masa
RiteĦu garenbāze
Automašīnas garums
Automašīnas platums ar
spoguĜiem
Automašīnas augstums
Papildus aprīkojums

Minimālās prasības

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši specifikācijas
rādītājiem un modelis (ja attiecināms)

pretatpakaĜripošanas sistēma.
8 sēdvietas ieskaitot vadītāju (2 + 3 + 3);
1.rinda: vadītāja un pasažiera (vienvietīgs) sēdekĜi
2.rinda: 2-vietīgs sēdeklis un vienvietīgs sēdeklis labajā pusē
3.rinda: 3-vietīgs sēdeklis (demontējams)
Sēdvietas pasažieru salonā nolokāmas un izĦemamas (uzstādītas
ražotāja rūpnīcā).
Vieglmetāla diski ar vasaras riepām R16
Pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, instrumentu komplekts
Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē;
Aizmugurējās divviru (uz sāniem veramas) durvis ar apsildāmo
logu
Elektriski vadāmi priekšējo stiklu pacēlāji;
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaĜskata spoguĜi
Automātiskās dienas braukšanas gaismas
Ne lielāku 3000 kg
Ne mazāka par 3400 mm
Ne lielāks par 5300 mm
Ne mazāks par 2200 mm
Ne lielāks par 2000 mm
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti;
Priekšējie miglas lukturi ar līkumgaismām;
Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole);
Multifunkcionāla stūre ar ādas apdari;
Tumši tonēti stikli pasažieru salonā;
Krāsoti bamperi un spoguĜu korpusi;
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Pozīcija

Salona aprīkojums

Drošības komplekts

Minimālās prasības

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši specifikācijas
rādītājiem un modelis (ja attiecināms)

Vadītāja un blakussēdētāja sēdeklis ar elkoĦa balstiem un
augstuma regulēšanu (lifts);
Rūpnīcas radio sistēma ar CD/MP3 atskaĦotāju un skaĜruĦiem
priekšā un aizmugurē;
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē;
Demontējama sakabes ierīce (āėis);
Multifunkcionāls displejs;
Lietus sensors;
Pastiprināts atsperojums, amortizācija;
Automātiski aptumšojošs atpakaĜskata spogulis;
Lukturu gaismu augstuma regulācija;
DubĜu sargi priekšā un aizmugurē
Auduma sēdekĜu apdare (tumša);
Trīs zonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar atsevišėu
regulēšanas iespēju pasažieru salonā;
Gumijotas grīdas segums kabīnei un salonam;
Gumijas paklājiĦi 1. sēdrindai;
Bērnu drošības slēdzis salona durvīm;
Žalūzijas pasažieru salona sānu logiem;
Salona iekšējais komforta tapsējums (griesti, durvis, sānu sienas,
logu ailes)
Pasažiera salona izmēri:
Garums: ne mazāks par 2900 mm
Platums: ne mazāks par 1600 mm
Platums starp riteĦu arkām: ne mazāks par 1200 mm
Augstums: ne mazāks par 1300 mm
Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciĦa un drošības
veste
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Pozīcija
Cita

Minimālās prasības

Pretendenta piedāvājums: atbilstoši specifikācijas
rādītājiem un modelis (ja attiecināms)

Automašīnas reăistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr.
zīmes, tehniskā apskate), OCTA apdrošināšana 1 (vienam) gadam;
Cenā iekĜauti visi nodokĜi, nodevas, piegādes izdevumi,
pirmspārdošanas sagatavošana;
Servisa apkalpošana – ne tālāk kā 40 km no Pasūtītāja juridiskās
adreses

___________________/______________________/
(paraksts)
(atšifrējums)
____._____.______
(datums)

z.v.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma „Mikroautobusa (vieglais
pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai”
ident.Nr.VeA 2015/13/VP nolikumam

APLIECINĀJUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
__________ , ____. gada _________
(vieta lokatīvā)

„Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai”
Pārskatot augstāk minētā iepirkuma dokumentāciju, Pretendents <pretendenta
nosaukums>*, reă.Nr. <reăistrācijas nr>*, <vadītāja vai pilnvarotās personas amats,
vārds un uzvārds>* personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Piesakās piedalīties iepirkumā „Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils
Augstskolai”.
1. iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VeA 2015/13/VP;
2. Piedāvā veikt mikroautobusa piegādi saskaĦā ar iepirkuma nolikumu un tehnisko
specifikāciju par šādu līgumcenu:
Līgumcena (EUR)
PVN 21% (EUR)
Līgumsumma (ar PVN) (EUR)

3. Apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju un apĦemas
ievērot tajā minētās prasības;
4. Apliecina, ka ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju, kā arī patiesu informāciju
savas kvalifikācijas novērtēšanai;
5. Apliecina, ka sarakste iepirkuma „Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde
Ventspils Augstskolai” ar Pasūtītāju tiks veikta pa <faksu, vai e-pastu (tikai tad, ja
ir drošs elektronisks paraksts), vai pastu>* norādot <faksa nr., vai e-pasta adresi,
vai faktisko pasta adresi> (norādīt tikai izvēlēto sarakstes veidu) **.
6. Apliecina sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 90 (deviĦdesmit)
kalendāras dienas no pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
7. Garantē, ka visas sniegtās ziĦas ir patiesas.
_______________________
Paraksts

z.v.
Pretendenta adrese
____________________________________________________________________,
tālruĦa un faksa numuri, e-pasta adrese
____________________________________________________________________.
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
_____________________________________________________________________
Piedāvājumu aizpilda datordrukā un to paraksta pretendenta vadītājs
** aizpildīt parasīto informāciju
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma „Mikroautobusa (vieglais
pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai”
ident.Nr.VeA 2015/13/VP nolikumam

PIRKUMA UN PIEGĀDES LĪGUMS Nr.______ (projekts)

Ventspilī,

2015.gada __.___________

Ventspils Augstskola, turpmāk - PIRCĒJS, tās rektores ____Vārds Uzvārds__
personā, kas darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata, no vienas puses,
un ____uzĦēmuma nosaukums__ turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās _____ieĦemamais
amats, vārds, uzvārds____ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,
abas kopā sauktas Puses un katra atsevišėi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma
“Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai” (identifikācijas
Nr.VeA 2015/13/VP) iepirkuma komisijas sēdes 2015.gada __.___________
protokolu Nr. ______________, noslēdz šo Pirkuma līgumu, turpmāk - Līgums, par
sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā Mikroautobusu, saskaĦā ar
tehnisko specifikāciju, finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), turpmāk –
Mikroautobuss. Mikroautobusa specifikācija noteikta Līguma pielikumā Nr.1,
turpmāk – Specifikācija, saskaĦā ar PĀRDEVĒJA piedāvājumu iepirkumam
„Mikroautobusa (vieglais pasažieru) piegāde Ventspils Augstskolai“
(identifikācijas Nr.VeA 2015/13/VP), turpmāk - Piedāvājums.
1.2.PĀRDEVĒJS garantē, ka viĦam ir visas pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu šo
Līgumu.
1.3.PĀRDEVĒJS garantē, ka Mikroautobuss un tā aprīkojums ir jauni (nav
ekspluatēti), teicamā tehniskā kārtībā, nav atsavināti, nav ieėīlāti, apgrūtināti ar
parādiem un saistībām, par tiem nav tiesas strīdu, un tie atbilst PIRCĒJA
izvirzītajām prasībām
2. LĪGUMSUMMA
2.1.Līgumsumma ir EUR ___________ (_____summa vārdiem______), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents).
Līgumsumma ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto
PĀRDEVĒJA saistību izpildi – darbaspēka, materiālu, transporta u.c. izmaksas,
lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoša Mikroautobusa
sagatavošanu ekspluatācijai un piegādi PIRCĒJAM, garantijas, signalizācijas un
automašīnas aprīkojuma izmaksas, OCTA apdrošināšanas polise uz PIRCĒJA
vārda, reăistrācija CeĜu satiksmes drošības direkcijā, nodokĜi, nodevas, kā arī citi

14

maksājumi, t.sk. pieskaitāmās izmaksas un citas izmaksas (peĜĦa un ar riska
faktoriem saistītās izmaksas).
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.PĀRDEVĒJS piegādā
Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu
Mikroautobusu.
3.2.PĀRDEVĒJS piegādā Mikroautobusu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.3.PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt piegādātā Mikroautobusa kvalitāti un pieteikt
pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.
3.4.PIRCĒJS veic Līgumā noteiktajā termiĦā piegādātā kvalitatīva un Līguma
noteikumiem atbilstoša Mikroautobusa apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.5.Iegādes atbildīgās persona no PIRCĒJA puses – vārds, uzvārds (tālr.
_________).
3.6.Piegādes atbildīgā persona no PĀRDEVĒJA puses – _vārds, uzvārds_
(tālr.____).
4. MIKROAUTOBUSA NODOŠANA UN PIEĥEMŠANA
4.1.PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM piegādā, sagatavo ekspluatācijai Mikroautobusu
Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī līdz 2015.gada
__.___________.
4.2.PĀRDEVĒJS saskaĦo (telefoniski ar Līguma 3.6.punktā norādīto PIRCĒJA
iegādes atbildīgo personu) piegādājamā Mikroautobusa laiku 3 (trīs) darba
dienas pirms piegādes.
4.3.PĀRDEVĒJS Mikroautobusa pavaddokumentos norāda Mikroautobusa marku,
modeli, specifikāciju, daudzumu, cenu.
4.4.Mikroautobuss tiek uzskatīts par nodotu PIRCĒJAM ar brīdi, kad PĀRDEVĒJS
ir izsniedzis PIRCĒJAM visu ar Mikroautobusa piegādi un ekspluatāciju saistīto
dokumentāciju latviešu valodā, t.sk. garantijas un lietošanas noteikumus,
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS ir parakstījuši Mikroautobusa piegādes pieĦemšanas
– nodošanas aktu.
4.5.PĀRDEVĒJS Mikroautobusu piegādā un nodod PIRCĒJAM lietošanas kārtībā
un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reăistrētu uz PIRCĒJA vārda.
4.6.PĀRDEVĒJS nodrošina, ka Mikroautobuss atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ir tiesīgs piedalīties ceĜu satiksmē kā satiksmes dalībnieks.
4.7.Atbildība par Mikroautobusa saglabāšanu, viss risks par tā zaudējumu vai
bojāeju pāriet PIRCĒJAM no abpusējas pieĦemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas brīža.
4.8.Īpašumtiesības uz Mikroautobusu pāriet PIRCĒJAM, tikai ar tā apmaksas brīdi
pilnā apmērā saskaĦā ar šī Līguma noteikumiem.
4.9.Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo
Mikroautobusu PIRCĒJS rakstveidā paziĦo PĀRDEVĒJAM 30 (trīsdesmit)
darba dienu laikā pēc Mikroautobusa pieĦemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu par
konstatētajām neatbilstībām. PĀRDEVĒJAM pēc paziĦojuma saĦemšanas 24
(divdesmit četru) stundu laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā Mikroautobusa
atrašanās vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības
sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu.
4.10. PĀRDEVĒJAM jānomaina nekvalitatīvais vai Līguma noteikumiem
neatbilstošais Mikroautobuss pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem
30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta sastādīšanas.
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4.11. PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem
neatbilstoša Mikroautobusa pieĦemšanas vai attiecīgi samazināt Mikroautobusa
cenu, ja PĀRDEVĒJS nerīkojas Līguma 4.9. vai 4.10.punktos noteiktajā kārtībā.
4.12. PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM visus zaudējumus, ja tādi radušies
piegādes laikā, piegādes termiĦu nokavējumu rezultātā vai sakarā ar
Mikroautobusa piegādi.
4.13. PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS sniedz viens otram informāciju, kas saistīta ar
Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī izpilda Līgumā noteiktās
saistības ar atbilstošu rūpību un kvalitāti.
4.14. PĀRDEVĒJAM ir jāizpilda, jāpabeidz Mikroautobusa piegāde saskaĦā ar šo
Līgumu, tā dokumentiem (Pielikumiem), PIRCĒJA sniegtajiem rīkojumiem, kas
vērsti uz šā Līguma izpildi un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un
jānovērš jebkuras nepilnības, kuras radušās PĀRDEVĒJA vainas dēĜ (tajā skaitā
arī vieglas neuzmanības dēĜ), līdz PIRCĒJA prasības ir apmierinātas, ja vien tas
nav pretrunā ar šo Līgumu.
5. KVALITĀTE
5.1.Preces kvalitātei jāatbilst Specifikācijai, Piedāvājumam, Civillikuma 1593.panta
otrās daĜas noteikumiem.
6. GARANTIJAS
6.1.PĀRDEVĒJS garantē, ka Mikroautobuss un tā aprīkojums atbilst izgatavotāja
noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preču veidam,
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noteiktajiem satndartiem un
kvalitātes kritērijiem, tehniskai specifikācijai, Līgumam un tā pielikumiem.
6.2.PĀRDEVĒJS nodrošina Mikroautobusa un aprīkojuma garantijas remontu __
(___vārdiem___) mēnešus no Mikroautobusa pieĦemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
6.3.PĀRDEVĒJS apĦemas nodrošināt garantijas remontu saskaĦā ar iepirkuma,
Līguma, Tehniskās specifikācijas un garantijas nosacījumos izvirzītajām
prasībām.
6.4.PĀRDEVĒJS apĦemas veikt Mikroautobusa un aprīkojuma garantijas laikā
konstatēto defektu novēršanu, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba
dienu laikā no pieteikuma saĦemšanas brīža. Ja Preces garantijas remontam ir
nepieciešams ilgāks laiks, tad PĀRDEVĒJS šo preci uz garantijas remonta laiku
aizvieto ar līdzvērtīgu.
6.5.PĀRDEVĒJS apĦemas novērst Mikroautobusa un aprīkojuma defektus tos
labojot vai aizvietojot ar tādu pašu vai ar vizuālā, cenas, kvalitātes un
funkcionalitātes ziĦā līdzvērtīgu detaĜu.
6.6.Mikroautobusa un aprīkojuma garantija saglabājas arī gadījumā ja mainās
Mikroautobusa īpašnieks.
6.7.PĀRDEVĒJS apĦemas Līguma darbības laikā (t.sk. garantijas periodā) bez
maksas apmācīt PASŪTĪTĀJA norādītās personas (vadītājus) Mikroautobusa
vadīšanā un aprīkojuma lietošanā.
6.8.PĀRDEVĒJS apĦemas Līguma darbības laikā sniegt bezmaksas konsultācijas
par Mikroautobusa un tā aprīkojuma ekspluatēšanu un garantijas noteikumiem.
7. NORĒĖINU KĀRTĪBA
7.1.Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo
Mikroautobusu tiek veikta EUR (euro) ar pārskaitījumu PĀRDEVĒJA bankas
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kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstītu
rēėinu pēc Mikroautobusa piegādes pieĦemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
7.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas
pārskaitījumu par Mikroautobusu PĀRDEVĒJA kontā.
7.3. Ja piegādāts nekvalitatīvs vai Līguma noteikumiem neatbilstošs Mikroautobuss,
par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēėināšanās par Mikroautobusu
notiek pēc tā apmaiĦas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.
8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
8.1.Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Mikroautobusa piegādes
gadījumā PĀRDEVĒJA pienākums ir 30 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu
kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstoša Mikroautobusa piegādi uz sava
rēėina.
8.2.Ja PIRCĒJS neveic Mikroautobusa apmaksu Līguma 7.punktā noteiktajā
termiĦā, tas maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaĜas no
procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu,
pamatojoties uz PĀRDEVĒJA sastādītu rēėinu, bet līgumsoda kopējā summa
nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līguma summas.
8.3.Ja PĀRDEVĒJS nav piegādājis Mikroautobusu šī līguma 4.1.punktā noteiktajā
termiĦā vai ir piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu
Mikroautobusu, tas maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma
kopējās summas 10 (desmit) darba dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
8.4.Ja PĀRDEVĒJS PIRCĒJA norādītajā termiĦā nenovērš Līguma 4.9.punktā
minētos trūkumus un neatbilstību, un neveic trūkstošās, nekvalitatīvās vai
neatbilstošās Mikroautobusa un aprīkojuma detaĜas, aprīkojuma nomaiĦu pret
jaunu, kas ir kvalitatīva un atbilstoša Līguma noteikumiem, PIRCĒJAM ir
tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes un piemērot
PĀRDEVĒJAM Līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās
cenas.
8.5.Ja PĀRDEVĒJS PIRCĒJA norādītajā termiĦā nenovērš garantijas laikā
konstatētos bojājumus, defektus un trūkumus, tad PIRCĒJS ir tiesīgs aprēėināt
līgumsodu EUR 30 (trīsdesmit euro) par katru nokavēto dienu.
8.6.Ja PĀRDEVĒJS uz garantijas remonta laiku, kas pārsniedz 10 (desmit) dienas
nevar remontējamo preci aizvietot ar līdzvērtīgu, tad PĀRDEVĒJS maksā
PIRCĒJAM soda naudu 0,3% (trīs desmitdaĜas no procenta) no Preces cenas
apmērā par katru nokavēto dienu. Garantijas remonts tiek veikts uz
PĀRDEVĒJA rēėina.
8.7.Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU no saistību izpildes.
8.8.PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS pilnā apmērā atbild viens otram par zaudējumiem,
kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otram Ĝaunprātības vai neuzmanības dēĜ.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas
apstākĜi. Pie nepārvaramas varas apstākĜiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi,
zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš
paredzēt.
9.2.Gadījumā, ja iestājas Līguma 9.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākĜi,
Līgumā noteiktie termiĦi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par
kādu nepārvaramas varas apstākĜi aizkavējuši Līguma izpildi.
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9.3.Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2
(divu) kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziĦojuma
gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes šī līguma 4.1. un
7.punktā noteiktajā termiĦā.
9.4.Ja nepārvaramas varas apstākĜu dēĜ Mikroautobusa piegāde aizkavējas vairāk kā
par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties
no Līguma par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU 5 (piecas) darba dienas
iepriekš un saĦemt atpakaĜ veiktos maksājumus, ja tādi ir veikti.
10. STRĪDU IZSKATĪŠANA, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
10.1. Ja viena puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai pusei ir tiesības
pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma
punkts, kuru puse uzskata par pārkāptu.
10.2. Līguma izpildes gaitā PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS vadās pēc Civillikuma
normām par pirkuma līgumu.
10.3. Strīdus un nesaskaĦas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar
Līgumu, PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS atrisina savstarpēju pārrunu ceĜā. Ja
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas
Latvijas Republikas tiesā.
10.4. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS ir tiesīgi, savstarpēji vienojoties veikt Līguma
grozījumus:
10.4.1. samazinot līgumsummu, ja PĀRDEVĒJS šādu līgumsummas samazinājumu
var piedāvāt, balstoties uz Mikroautobusa ražotāja piešėirtām atlaidēm vai
cenu politiku;
10.4.2. ja spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz
nodokĜiem un nodevām.
10.5. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiĦa beigām
PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM savstarpēji vienojoties.
10.6. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PĀRDEVĒJA
piekrišanas šādos gadījumos:
10.6.1. saskaĦā ar Līguma 9.4.punkta noteikumiem;
10.6.2. ja PĀRDEVĒJS nepiegādā Mikroautobusu 4.1.punktā noteiktajā termiĦa;
10.6.3. ja PĀRDEVĒJS nenovērš Līguma 4.9.punktā minētos trūkumus un
neatbilstību un atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma
noteikumiem neatbilstošu Mikroautobusu, par ko sastādīti attiecīgi PIRCĒJA
un PĀRDEVĒJA parakstīti akti.
10.7. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.6.punktā noteiktajos gadījumos,
PĀRDEVĒJS atmaksā PIRCĒJAM visas tā iepriekš samaksātās summas 5
(piecu) darba dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas
dienas.
10.8. Ja PIRCĒJS lauž Līgumu bez attaisnojošiem Līguma iemesliem, tas pilnībā
norēėinās ar PĀRDEVĒJU par Mikroautobusu, kas atbilst Līguma prasībām.
10.9. Ja PĀRDEVĒJS lauž noslēgto Līgumu bez attaisnojošiem iemesliem,
PĀRDEVĒJS atlīdzina citus tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas
rezultātā.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi.
11.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai atbilstoši Līguma 10.5.,
10.6. vai 10.8.punktu noteikumiem.
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11.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos
parakstot un ir spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
11.4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma
grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 11.3.punkta
noteikumus, ir Līguma neatĦemamas sastāvdaĜas.
11.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēėinu
vai citu rekvizītu izmaiĦām.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (vārdiem) lapām, no kurām __ (vārdiem) lapas
aizĦem Līguma teksts un __(vārdiem) lapas Specifikācija un piedāvājums, 2 (divos)
eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA un
otrs pie PĀRDEVĒJA.
12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
Pircējs:
Pārdevējs:
Ventspils Augstskola
___uzĦēmuma nosaukums____
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
______adrese_____________
Reă. Nr.90000362426
Reă. Nr.__________________
Valsts kase, kods TRELLV22
___apkalpojošā banka______
Konta Nr. _______________________
Kods ___________________
Konta Nr.________________
_____________________ v.uzvārds
____________________v.uzvārds
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