APSTIPRINĀTS
Ventspils pilsētas domes
Iepirkumu komisijas sēdē
2014. gada 07.martā
(protokola Nr. _________)

IEPIRKUMA

Gaismas aparatūras piegāde

NOLIKUMS
Identifikācijas Nr. KF – 2014/1

Ventspilī, 2014

1.

Pasūtītājs:
1.1. Rekvizīti:
SIA "Kurzemes filharmonija"
Adrese: Karlīnes ielā 40, Ventspilī, LV 3601
Tālrunis: 636 24271, fakss: 636 21755
Reģ. Nr: 51203035281
1.2. Kontaktpersona, kas tiesīga sniegt informāciju par iepirkumu:
SIA "Kurzemes filharmonija" tehniskais direktors Raivis Apermanis,
e-pasts: raivis.apermanis@ventspils.lv .
Tālrunis: 636 24271, fakss: 636 21755.

2.

Iepirkuma priekšmets:
2.1. Iepirkuma priekšmets – gaismas aparatūras piegāde SIA „Kurzemes filharmonija”
atbilstoši tehniskajām specifikācijām (2.pielikums) (CPV klasifikatora kods –
31500000-1).
2.2. Iepirkuma priekšmeta apjoms sadalīts 2 iepirkuma daļās:
a) 1.daļa – nekustīgais LED starmetis (līnija).
b) 2.daļa – inteliģentais kustīgais LED starmetis.
2.3. Piedāvājums jāiesniedz par katru iepirkuma daļu atsevišķi vai par iepirkuma
priekšmetu pilnā apjomā. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu
piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos
variantos, tiks izslēgti no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

3.

Iepirkuma procedūra: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – Likums)
82.panta kārtībā.

4.

Līguma darbības termiņš: No līguma abpusējās parakstīšanas dienas līdz pilnīgai
saistību izpildei.

5.

Iepirkuma nolikuma saņemšana: Ar šī iepirkuma nolikumu (turpmāk– Nolikums),
ar visiem tā pielikumiem, ieinteresētie piegādātāji var iepazīties interneta vietnē
www.jurasvarti.lv.

6.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta:
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 20.marta plkst.14:00.
Piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kurzemes filharmonija", Karlīnes ielā
40, Ventspilī, LV–3601, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, bet 2014.gada
20.martā no plkst. 9:00 līdz 14:00 vai nosūtīt pa pastu ar piegādi augstāk
norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam. Piedāvājumi
iesniedzami Pasūtītāja kontaktpersonai Raivim Apermanim.
6.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa netiks
pieņemti. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu vai kurjerpastu pēc piedāvājuma
iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ.

7.

Piedāvājumu atvēršana:
Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas (turpmāk Komisija) piedāvājumu
atvēršanas atklātā sanāksmē 2014.gada 21.martā plkst.14:00, Ventspils pilsētas domē,
Ventspilī, Jūras ielā 36, 2.stāvā, sēžu zālē.

8.

Dalības nosacījumi iepirkumā:
8.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un
rīcībspējīgai personai, personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un
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darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga
nodarboties ar uzņēmējdarbību:
8.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu
un konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam
pretendents netiks likvidēts.
8.1.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav
Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
8.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 8.1. punkta ar apakšpunktiem
dalības prasībām jāatbilst katram personu apvienības dalībniekam.
8.3. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām dalības prasībām, tad Pretendents
tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
9.

Prasības pretendentam:
Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ir tiesīgs sniegt
Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus, kā arī, tam ir visi tehniskie un
personāla resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai
Pasūtītājam.

10. Pretendentu atlasei jāiesniedz:
10.1. Pretendenta mītnes zemes kompetentas iestādes izsniegta reģistrācijas apliecības
vai izziņas par komercdarbības veikšanu pretendenta apliecināta kopija.
10.2. Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī vienošanās protokols, ko
parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar tiesībām pārstāvēt
attiecīgo personu apvienības dalībnieku, kurā norādīts atbildīgais apvienības
dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu
apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu
apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp
apvienības dalībniekiem, norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks
katrs no apvienības dalībniekiem. Jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja
personu apvienība tiks atzīta par uzvarētājiem, līdz iepirkumu līguma noslēgšanai,
pēc Pasūtītāja pieprasījuma, personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā.
10.3. Pretendenta apliecinājumu, ka:
10.3.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
pretendenta bankrotu un konstatēts, ka līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam pretendents netiks likvidēts.
10.3.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā
dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro;
10.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 10.3.punktā minētie dokumenti
jāiesniedz katram personu apvienības dalībniekam.
10.5. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta personām ar tiesībām
pārstāvēt pretendentu. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
11. Piedāvājumu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana:
11.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz:
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11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.1.1. aizpildītu pretendenta pieteikumu (1.pielikums),
11.1.2. pretendenta atlases dokumentus, kas minēti Nolikuma 10.punktā,
11.1.3. tehnisko piedāvājumu (2. pielikums).
Piedāvājums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā.
Dokumentiem, kas iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta
apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par
pamatu tiks ņemti dokumenti latviešu valodā.
Pretendenta pieteikums, apliecinājumi, un izziņas jāparaksta, kopijas jāapliecina
personai(-ām) ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās(to) pilnvarotajai(-ām)
personai(-ām). Ja iepriekš minētos dokumentus paraksta pilnvarotā(ās)
persona(as), piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tā apliecināta
kopija, kas apliecina šīs(šo) personas(u) tiesības parakstīt šos dokumentus
pretendenta vārdā. Šis punkts attiecas arī uz personu apvienībām.
Pārējie dokumenti, kas pievienoti pretendenta piedāvājumā, jāparaksta
pretendenta darbiniekiem, kuri šos dokumentus ir gatavojuši.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz:
11.5.1. vienošanās, kurā fiksēts, kādas personas ir apvienojušās personu
apvienībā, katra personu apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms,
kurš apvienības dalībnieks pārstāvēs apvienību kā pilnvarotā persona
iepirkuma procedūras laikā, kā arī kā sadalīta atbildība starp apvienības
dalībniekiem,
11.5.2. visu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā, ja
personu apvienība tiks noteikta par iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit)
dienu laikā pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas personu apvienība, pēc
Pasūtītāja pieprasījuma, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
Ja dokumenti nebūs sagatavoti un parakstīti atbilstoši Nolikuma un Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs
un noraidīts, bet pretendents izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2 (divos)
eksemplāros (oriģināls un kopija) ar norādi uz katra eksemplāra „oriģināls” un
„kopija”. Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz
aploksnes jābūt šādām norādēm:
11.7.1. iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
11.7.2. pasūtītāja un pretendenta nosaukumi;
11.7.3. piedāvājuma iesniegšanas datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un
saņēmēja paraksti ar atšifrējumiem.
Pasūtītājs pieņem tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

12. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana:
12.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un piedāvājuma izvēli veic Komisija.
12.2. Komisija izslēdz no turpmākās atlases pretendentu, kurš nav iesniedzis visus
Nolikuma 10.punktā minētos atlases dokumentus un/vai informāciju vai neatbilst
kvalifikācijas prasībām.
12.3. Pēc pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu dokumentu atbilstības atlasi,
pēc kā tiek veikta piedāvājumu atlase.
12.4. Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un
iesniegti atbilstoši Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām, un
pretendents ir izturējis pretendentu atlasi.
12.5. Komisija pārbauda vai pretendentu pieteikumā nav aritmētisko kļūdu. Ja
konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo
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12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu labojums tika veikts. Vērtējot finanšu
piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta prasībām atbilstošais izdevīgākais
piedāvājums ar zemāko cenu, ja Pretendents atbilst Nolikuma atlases prasībām.
Komisijai ir tiesības izvēlēties Pretendentu, kurš piedāvā nākamo izdevīgāko
piedāvājumu, ja iepriekš izraudzītais Pretendents nav izpildījis Nolikuma atlases
prasības vai Pasūtītāja norādītajā termiņā nenoslēdz Līgumu.
Ja Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un varētu tikt atzīts par
uzvarētāju iepirkumā, bet tā piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu
resursus, Pasūtītājs var veikt pārrunas ar attiecīgo Pretendentu par līgumcenas
samazināšanu.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā no tās norises posmiem
no iepirkuma izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

13. Pakalpojuma līguma noslēgšana:
13.1. Slēdzot pakalpojuma līgumu par pamatu tiks izmantots pakalpojuma līguma
projekts, saskaņā ar 3.pielikumu.
14. Iepirkuma Nolikumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
14.1. Pretendenta pieteikuma veidne (1.pielikums);
14.2. Tehniskās specifikācijas (2.pielikums);
14.3. Pakalpojuma līguma projekts (3.pielikums);
Nolikuma 14.punktā minētie Pielikumi ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
SIA „Kurzemes filharmonija”
valdes priekšsēdētājs

M.Valtenbergs

2014.gada 19. februārī
Saskaņots:
Ventspils pilsētas domes
Ekonomikas nodaļas vadītājs

L.Strujevičs
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1.pielikums
iepirkuma „Gaismas aparatūras piegāde” nolikumam
ID Nr. KF 2014/1

PRETENDENTA PIETEIKUMS ___. daļai
2014. gada ____. ______________
Izskatot iepirkuma „Gaismas aparatūras piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. KF 2014/1) nolikumu, un
līguma noteikumus, mēs piedāvājam piegādāt gaismas aparatūru (turpmāk Prece) saskaņā ar iepriekš minētā
Iepirkuma dokumentiem.

Nr.
p.k.

1.

Mēs piedāvājam piegādāt iepirkumā paredzēto Preci par zemāk minēto līgumcenu, kas ietver visas
izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu piegādi atbilstoši tehniskajām
specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

2.

Apliecinām, ka esam snieguši patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

3.

Apstiprinām, ka esamu iepazinušies ar līguma projektu un piekrītam tā nosacījumiem.

4.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski piegādes veikšanai, kas saistīti ar cenu
izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas
nodrošina preču piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

5.

Apliecinu, ka mūsu piedāvātās preču vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies.
Vienas vienības cena
(EUR bez PVN)

Preces nosaukums

Skaits

Kopā
(EUR bez
PVN)

1.
2.
Līgumcena, EUR
PVN, EUR
Līgumsumma, EUR (ieskaitot PVN)
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________________________
Reģistrēts: _________________________________ ar Nr. __________________________________________
Juridiskā adrese _______________________________________________________________________________
Biroja adrese: ________________________________________________________________________________
Kontaktpersona: ______________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats)

Tālrunis: ____________________________________________________________________________________
Fakss: _______________________________________________________________________________________
Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts: __________________________________________________________
Vārds, uzvārds: _______________________________________________________________________________
Amats: _____________________________________________________________________________________
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2.pielikums
iepirkuma „Gaismas aparatūras piegāde”
nolikumam ID Nr. KF 2014/1

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Prasības
1. daļa –
nekustīgais LED
starmetis (līnija)

2. daļa –
inteliģentais
kustīgais LED
starmetis

Ne mazāk kā 3 diožu grupas (“Pikseļi”), katrā diožu grupā 4 diodes – vienas diodes (“čipa”) jauda ≥ 10W;
Ne mazāk kā 4 krāsas (RGBW) katrai diodei;
Starmeša kopējā jauda ≥ 120W;
Pamatkomplektācijā diodēm jābūt aprīkotām ar 22° izkliedējošām lēcām;
Iespēja ar maināmu lēcu palīdzību mainīt gaismas kūļa platumu (jābūt pieejamām 16°, 36° un 47° lēcām);
Atjaunošanās frekvence (Refreshing rate) ≥ 1200Hz (piemērota HD video filmēšanas vajadzībām);
Jābūt MASTER/SLAVE (neatkarīgas iekārtu sinhronizācijas) iespējai;
Vadības signāla standarts – DMX 512;
Vadības kanālu skaits no 3 līdz 24, atkarībā no izvēlētā vadības režīma (“MODE”);
Vismaz trīs starmeša vadības režīmi (“MODE”) – Parametriskais, Pikseļu, Grupas;
Vadības signāla pieslēgvietas IN/OUT – XLR3;
Starmetim jābūt 8 un 16 bitu vadības režīmiem;
Barošanas sprieguma pieslēgvietas IN/OUT – POWERCON;
Barošanas spriegums – 200-240V, 48-62Hz;
Svars ≤ 3,20 kg
LED diožu prožektors kurš sastāv no 37 RGBW vai vairāk diodēm (četras krāsas vienā);
Vienas diodes jauda ≥15W;
Sešstūru lēcas vienmērīgai gaismas izkliedei;
Gaismas atdeve ≥10600 lumeni (maksimālā leņķī);
Optiskā sistēma ar regulējamu stara leņķi no 4 līdz 48 grādiem;
Starmeša kustības leņķis horizontāli (Pan) ≥450 un vertikāli (Tilt)≥330 grādi;
Kontrolējams DMX 512 protokolā caur vadu kā arī iebūvēta bezvadu kontrole (wireless DMX);
Atsevišķs virtuāls baltās krāsas CTC korekcijas DMX kanāls;
Augstas izšķirtspējas elektronisks dimmers 0% – 100%;
Iespēja kontrolēt atsevišķus LED diožu segmentus (līnija, aplis u.t.t);
Izgaismots LED displejs starmeša funkciju uzstādīšanai;
Elektrība 100-240VAC, 50-60Hz;
Elektrības patēriņš maksimāli 545W;
Elektrības pieslējums caur ''Powercon" pieslēgvietām iekšā un ārā;
DMX 512 pieslēgvieta caur XLR 3pin un XLR 5 pin iekšā un ārā;
Svars ≤11kg

Tehniskās prasības sagatavoja:

/R.Apermanis/

Daudzums
15 gab.

4 gab.

Pretendenta piedāvājums
(ražotājs, marka, modelis)

Visām iekārtām obligātās prasības:
1. iekārta ir jauna un nelietota, iekārtā nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas;
2. iekārta nav atradusies lietošanā vai demonstrācijā;
3. iekārtai ir lietošanas instrukcija Latvijas Republikas valsts valodā;
4. iekārta atbilst Latvijas Republikas MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un
elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
5. iekārta atbilst Eiropas CE standartu prasībām.
Garantijas noteikumi:
Garantija ir PRETENDENTA apliecinājums, ka Prece vai tās sastāvdaļa garantijas laikā saglabās Specifikācijā un Preces tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības,
drošumu un izpildījumu un PRETENDENTS uzņemas uz sava rēķina veikt Preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu Preci saskaņā ar šiem garantijas noteikumiem.
2. Garantijas nosacījumi ir noteikti šajā tehniskajā specifikācijā un pušu noslēgtajā līgumā par Preču piegādi un uzstādīšanu. Par nepieciešamību veikt garantijas remontu PASŪTĪTĀJS
paziņo PRETENDENTAM pa telefonu, e-pastu vai faksu. Paziņojumu pieteikšanai un garantijas remonta veikšanai tiek noteikts šāds darba laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz
17:00. PRETENDENTA speciālists ierodas Preces ekspluatācijas vietā un veic bojājumu diagnostiku darba laikā, 6 (sešās) stundās no paziņojuma saņemšanas brīža.
3. PRETENDENTS garantijas remontu veic telpās, kurās PASŪTĪTĀJS Preces lieto. Ja tas nav iespējams, vai ja PASŪTĪTĀJS to nevēlas, Pusēm vienojoties PRETENDENTS uz sava
rēķina veic Preču transportu un remontu citur. Ja bojājumi netiek novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā, PRETENDENTS, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU un pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem,
uz sava rēķina veic bojātās Preces apmaiņu vai aizstāšanu uz remonta laiku ar tādu pašu vai ekvivalentu Preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Specifikācijai.
4. Ja garantijas periodā Precei tiek konstatēti bojājumi 3 (trīs) vai vairāk reizes, PASŪTĪTĀJAM ir tiesība pieprasīt no PRETENDENTA Preces nomaiņu bezierunu kārtībā uz
PRETENDENTA rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā ar tādu pašu vai ekvivalentu Preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Specifikācijai.
5. Ja Preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu Preces bojājumam vai neatbilstībai Specifikācijai, bet Preci uzstādījis PRETENDENTS vai tā pilnvarota trešā
persona, kā arī ja Preci uzstādījis PASŪTĪTĀJS saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, tad Prece ir uzskatāma par bojātu un PASŪTĪTĀJS ir
tiesīgs pieprasīt no PRETENDENTA garantijas remonta izpildi.
6. Ja preces garantijas remonts no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ nav izpildīts šajos garantijas noteikumos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS pieprasa zaudējumu atlīdzību,
izņemot gadījumu, kad PRETENDENTS ir rakstveidā vienojies ar PASŪTĪTĀJU par termiņa pagarinājumu.
7. Par Preces bojājumu tiek uzskatīta arī Preces nestabila darbība.
8. PRETENDENTS nodrošina Precēm vismaz 3 (trīs) gadu garantijas laiku.
9. Garantijas laiks tiek skaitīts no Preču piegādes un uzstādīšanas pabeigšanas brīža un nodošanas PASŪTĪTĀJAM (ko apliecina pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins).
10. Katra garantijas remonta izpilde tiek apliecināta ar PRETENDENTA un PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvju parakstītu dokumentu, kurā tiek norādīta bojātā Prece, bojājuma raksturs,
problēmas pieteikšanas datums un laiks un Preces remonta pabeigšanas datums un laiks.
1.

________________________________________________________________________________
Pretendenta nosaukums, personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām amats, paraksts, tā atšifrējums
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3.pielikums
iepirkuma „Gaismas aparatūras piegāde” nolikumam
ID Nr. KF 2014/1

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______
PROJEKTS
Ventspilī

2014.gada ____________

SIA „Kurzemes filharmonija”, turpmāk – Pircējs, reģistrācijas Nr. 51203035281, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv
tās valdes priekšsēdētājs Māris Valtenbergs, no vienas puses, un __________________________ turpmāk - Pārdevējs,
reģ.Nr. _____________________, juridiskā adrese _______________________________________, kuru saskaņā ar
_____________ pārstāv tās ____________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses pamatojoties
uz iepirkuma procedūras „Gaismas aparatūras piegāde” (identifikācijas Nr. KF 2014/1), turpmāk – Iepirkums,
rezultātiem, izsakot brīvu gribu, apzināti, bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk
Līgums:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS
PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJAM kvalitatīvas, jaunas un nelietotas preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar
PĀRDEVĒJA piedāvājumu iepirkumam Nr. KF 2014/1 un Līguma 1. pielikumā noteikto specifikāciju (turpmāk –
Specifikācija) pilnā apjomā, ražotāja iepakojumā kopā ar visu komplektācijā ietilpstošo dokumentāciju, kas tulkota
latviešu valodā.

2.

LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš ir 30 kalendāra dienas no Līguma abu Pušu parakstīšanas brīža.
2.2. Preces tiek piegādātas, saskaņojot ar PIRCĒJU, Ventspilī, Karlīnes ielā 40.
2.3. Preču piegāde un uzstādīšana ietver Preču apdrošināšanu, transportu un uzglabāšanu līdz Preču piegādes un
nodošanas brīdim, kā arī Preču komplektācijas, funkcionalitātes, darbaspēju pārbaudi.
2.4. Preču piegāde un uzstādīšana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad PĀRDEVĒJS ir veicis visas Līgumā noteiktās
saistības kvalitatīvi un pilnā apjomā, un iesniedzis PIRCĒJAM Preču pavadzīmi – rēķinu un Līdzēji to ir
parakstījuši.
2.5. PIRCĒJS paraksta preču pavadzīmi – rēķinu, kad visas Preces Līgumā noteiktajās vietās ir piegādātas,
izpakotas, samontētas, pieslēgtas elektroapgādei, to iepakojuma materiāli ir aizvākti un PĀRDEVĒJS kopā ar
PIRCĒJA tehniskajiem speciālistiem ir pārbaudījis Preču atbilstību Specifikācijai un to darba spēju,
2.6. Preču piegādes un uzstādīšanas laikus PĀRDEVĒJS saskaņo ar PIRCĒJA pārstāvi (tehnisko direktoru)
vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

3.

PĀRDEVĒJS NODROŠINA
3.1. Ka visas Preces ir nelietotas un tās nav atradušās demonstrācijā, kā arī tajās nav iebūvētas lietotas vai
atjaunotas detaļas, visas Preces ir brīvas no jebkādiem apgrūtinājumiem no trešo personu puses, nevienam
citam nav pārdotas, uzdāvinātas, ieķīlātas, iznomātas, izīrētas, nepastāv strīds par to piederību un
ierobežojumi vai aizliegumi tās nodošanai PIRCĒJA īpašumā un ka attiecībā uz precēm nav veikti darījumi
par labu trešajām personām, kas varētu apgrūtināt to izmantošanu, valdījumu un nodošanu PIRCĒJA īpašumā,
3.2. Ka visas Preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā
komplektācijā. Reizē ar Preču piegādi PĀRDEVĒJS nodod PIRCĒJAM arī visu dokumentāciju (kas tulkota
latviešu valodā) par Precēm, tajā skaitā tās uzstādīšanas un lietošanas un citas instrukcijas, sertifikātus,
tehnisko dokumentāciju, programmatūru, u. tml.,
3.3. Ka visas Preces ir legāli iegādātas no ražotāja vai tā autorizētiem pārstāvjiem un ir veikti visi maksājumi
attiecībā uz Preču iegādi, importu, transportu un uzglabāšanu līdz Preču piegādes un uzstādīšanas
pabeigšanai,
3.4. Ka ir izpildītas visas saistības, kas nosaka Preču ievešanas un izmantošanas legalitāti Latvijas Republikā.

4.

LĪDZĒJU TIESĪBAS
4.1. PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt ražotāju izdotus apliecinājumus, kā arī pieaicināt ekspertus mērījumu
veikšanai, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Specifikācijai.
4.2. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji nekavējoties pārtraukt Līgumu: ja PĀRDEVĒJS ir nokavējis Līguma
izpildes termiņus vairāk nekā vienu mēnesi; ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, ja PĀRDEVĒJA darbība ir apturēta.
Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajos gadījumos, PĀRDEVĒJAM ir jāsamaksā PIRCĒJAM
līgumsods 10 % apmērā no Līguma summas un zaudējumi, kuri radušies no Līguma neizpildes pilnā vai

daļējā apmērā. PIRCĒJAM ir tiesības paturēt piegādāto aprīkojumu, materiālus un instrumentus līdz
līgumsoda un zaudējumu apmaksai.
4.3. Saskaņojot ar PIRCĒJU, PĀRDEVĒJS drīkst piesaistīt trešās personas šī Līguma izpildei nepieciešamo darbu
veikšanai, taču PĀRDEVĒJS pilnā apjomā paliek atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi.

5.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Līguma summa par Līguma priekšmetu ir: ________,___ EUR (__________________), ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli (21%) - _______,___ EUR (____________________________) (turpmāk – Līguma
summa).
5.2. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM Līguma summu 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču piegādes un
uzstādīšanas pabeigšanas un preču pavadzīmes – rēķina abu Pušu parakstīšanas.
5.3. Maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu uz Līgumā norādīto PĀRDEVĒJA bankas kontu. Maksājums
skaitās veikts brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis bankas pārskaitījumu par maksājumā paredzēto summu.

6.

GARANTIJAS NOTEIKUMI
6.1. Garantija ir PĀRDEVĒJA apliecinājums, ka Prece vai tās sastāvdaļa garantijas laikā saglabās Specifikācijā un
Preces tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un PĀRDEVĒJS
uzņemas uz sava rēķina veikt Preces remontu vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu Preci saskaņā ar Preces garantijas
noteikumiem.
6.2. Par nepieciešamību veikt garantijas remontu PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM pa telefonu (________), epastu (___________) vai faksu (________). Paziņojumu pieteikšanai un garantijas remonta veikšanai tiek
noteikts šāds darba laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. PĀRDEVĒJA speciālists ierodas Preces
ekspluatācijas vietā un veic bojājumu diagnostiku darba laikā, 4 (četrās) stundās no paziņojuma saņemšanas
brīža.
6.3. PĀRDEVĒJS garantijas remontu veic telpās, kurās PIRCĒJS Preces lieto. Ja tas nav iespējams, vai ja
PIRCĒJS to nevēlas, PĀRDEVĒJS uz sava rēķina veic preču transportu un remontu citur. Ja bojājumi netiek
novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā, PĀRDEVĒJS, saskaņojot ar PIRCĒJU un pēc PIRCĒJA ieskatiem, uz
sava rēķina veic bojātās Preces apmaiņu vai aizstāšanu uz remonta laiku ar tādu pašu vai ekvivalentu Preci, ar
kuru būtu nodrošināta atbilstība Specifikācijai.
6.4. Ja garantijas periodā Precei tiek konstatēti bojājumi 3 (trīs) vai vairāk reizes, PIRCĒJAM ir tiesība pieprasīt
no PĀRDEVĒJA Preces nomaiņu bezierunu kārtībā uz PĀRDEVĒJA rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā ar
tādu pašu vai ekvivalentu Preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Specifikācijai.
6.5. Ja Preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu Preces bojājumam vai neatbilstībai
Specifikācijai, bet Preci uzstādījis PĀRDEVĒJS vai tā pilnvarota trešā persona, kā arī ja Preci uzstādījis
PIRCĒJS saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, tad Prece ir
uzskatāma par bojātu un PIRCĒJS ir tiesīgs pieprasīt no PĀRDEVĒJA garantijas remonta izpildi.
6.6. Ja Preces garantijas remonts no PIRCĒJA neatkarīgu apstākļu dēļ nav izpildīts šajos garantijas noteikumos
noteiktajā termiņā, PIRCĒJS pieprasa zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, kad PĀRDEVĒJS ir
rakstveidā vienojies ar PIRCĒJU par termiņa pagarinājumu.
6.7. Par Preces bojājumu tiek uzskatīta arī Preces nestabila darbība.
6.8. Preces garantiju un pielietošanas noteikumus, izņemot tos, ko nosaka PĀRDEVĒJS, nosaka tās ražotājs.
6.9. PĀRDEVĒJS nodrošina Precēm __ (_____) gadu garantijas laiku.
6.10. Garantijas laiks tiek skaitīts no Preču piegādes un uzstādīšanas pabeigšanas brīža 2.4. punktā noteiktajā
kārtībā.
6.11. Katra Preču garantijas remonta izpilde tiek apliecināta ar PĀRDEVĒJA un PIRCĒJA pilnvaroto pārstāvju
parakstītu dokumentu, kurā tiek norādīta bojātā Prece, bojājuma raksturs, problēmas pieteikšanas datums un
laiks un Preces remonta pabeigšanas datums un laiks.
6.12. PĀRDEVĒJS par atsevišķu samaksu apņemas likvidēt bojājumus, kas radušies PIRCĒJA vainas dēļ,
piemēram, neievērojot ekspluatācijas noteikumus, vai arī mēģinot patvaļīgi remontēt iekārtu.
6.13. Vismaz divus gadus pēc garantijas perioda beigām PĀRDEVĒJS par atsevišķu samaksu nodrošina Preču
ekspluatācijai nepieciešamās rezerves daļas un materiālus, kā arī veic Preču remontu mēneša laikā no
PIRCĒJA pieprasījuma saņemšanas brīža.
6.14. PĀRDEVĒJS garantē konfidenciālu ziņu, kuras varētu tam būt pieejamas, apkalpojot pasūtītāja aparatūru,
turēšanu noslēpumā.

7.

SODA SANKCIJAS
7.1. Ja PĀRDEVĒJS neveic Preču piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā termiņā, nespēj nodrošināt noteikto
bojājumu novēršanas laiku, vai neveic citas uzņemtās saistības, PĀRDEVĒJS par katru Līgumā noteikto
saistību nokavēto dienu bezierunu kārtībā maksā PIRCĒJAM kavējuma naudu 0,5% (nulle, komats, pieci
procenti) apmērā no Līguma summas, bet līgumsodu ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
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7.2. Ja PIRCĒJS neveic Līguma summas samaksu Līguma 5.2. punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS par katru
nokavēto dienu bezierunu kārtībā maksā PĀRDEVĒJAM kavējuma naudu 0,5% (nulle, komats, pieci
procenti) apmērā no kavētā maksājuma.
7.3. Līgumsoda un kavējuma naudas samaksa nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzību un neatbrīvo Līdzējus no
Līgumā uzņemto saistību izpildes.

8.

NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Ja kāds no Līdzējiem nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda
veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti
lēmumi, eksporta aizliegums piederumu ražotājvalstī, saistību izpildes termiņš, Līdzējiem rakstiski
vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
8.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atteikties no
savām saistībām, un neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
8.3. Līdzējam, kuram ir kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo
otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos, kā arī izbeigšanos.

9.

CITI NOSACĪJUMI
9.1. Līdzēji veic un ir atbildīgas par sarakstes un citas, ar Līguma izpildi saistītās dokumentācijas uzturēšanu tādā
kārtībā, kas ļautu viennozīmīgi identificēt veiktos darbus un radītu skaidru priekšstatu trešajām pusēm par
Līguma saistību izpildes gaitu, kā arī atbilstu Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
attiecībā uz lietvedību, grāmatvedību un citām jomām, kas ir attiecināmas uz Līguma saistību izpildi.
9.2. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes un nav uzskatāma par
iemeslu Līguma laušanai.
9.3. PĀRDEVĒJS apņemas sadarboties ar PIRCĒJU Preču izmantošanā, integrācijā ar PIRCĒJA aparatūru un
programmatūru, kā arī informē PIRCĒJU par visa veida iespējamiem paplašinājumiem un uzlabojumiem.
9.4. PĀRDEVĒJS nedrīkst izdot jebkādu paziņojumu, informāciju trešajām pusēm, kas attiecas uz Līguma izpildi,
vai citādi izpaust informāciju, kas iegūta Līguma izpildes rezultātā, izņemot, ja PIRCĒJS tam ir devis
iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
9.5. Līgumā PĀRDEVĒJAM noteiktie saistību izpildes noteikumi attiecas arī uz trešajām pusēm, kuras
PĀRDEVĒJS ir piesaistījis.
9.6. Visi strīdi sakarā ar Līguma izpildi tiek risināti sarunu ceļā, bet nepanākot savstarpēju vienošanos, tie tiek
izšķirti tiesā pēc PIRCĒJA piekritības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
9.7. Visi papildinājumi un izmaiņas Līgumā tiek noformētas rakstiski, kā šī Līguma pielikumi un ir spēkā tikai pēc
abu Līdzēju parakstīšanas.
9.8. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un
tie ir uzskatāmi par Līguma oriģināliem. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie PIRCĒJA, bet otrs – pie
PĀRDEVĒJA.
9.9. Līdzēji paraksta visas Līguma lapas.

10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
PIRCĒJS:
SIA „Kurzemes filharmonija”
Reģ. Nr.: 51203035281
Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601

PĀRDEVĒJS:
Reģ.Nr.:

Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV26HABA0551026083819
Kods: HABALV22
Valdes priekšsēdētājs

Banka:
Konta Nr.:
Kods:

_______________________/M.Valtenbergs/

________________________ /______________/

Z.v.

Z.v.

11

1. pielikums
iepirkuma līgumam Nr._____

Specifikācija

Nr. p.k.

Vienas
vienības cena
Skaits
(EUR bez
PVN)

Nosaukums un tehniskie parametri

Līgumcena
PVN
Līgumsumma (ieskaitot PVN)

PIRCĒJS

IZPILDĪTĀJS

__________________

___________________

Z.v.

Z.v.
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Kopā
(EUR bez
PVN)

