APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
2016. gada 10.februārī
(protokola Nr. KF2016/02/1)

IEPIRKUMA

Skatuves rampas siltā gaisa aizkara
piegāde un uzstādīšana

NOLIKUMS
Identifikācijas Nr. KF – 2016/1

Ventspilī, 2016

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 Juris Orinskis,
e-pasts: juris.orinskis@ventspils.lv .
Tālrunis: 636 24271, fakss: 636 21755.

2.

Iepirkuma priekšmets:
2.1. Iepirkuma priekšmets – siltā gaisa aizkara piegāde un uzstādīšana SIA „Kurzemes
filharmonija” atbilstoši tehniskajām specifikācijām (4.pielikums) (CPV klasifikatora kods
– 31600000-2).
2.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas
iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākas dalības iepirkuma
procedūrā.
2.3. Pasūtījuma piegādes vieta – Latvija, Ventspils, Karlīnes iela 40.
2.4. Apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma Finanšu piedāvājumu (skatīt 2.pielikumu) un
Līguma projektu (skatīt 3.pielikumu).

3.

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

4.

Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA “ Kurzemes filharmonija” Iepirkumu komisija.

5.

Līguma darbības termiņš un identifikācijas Nr.: 30 kalendārās dienas no līguma abpusējās
parakstīšanas brīža. Nr.KF 2016/01

6.

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

7.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta:
7.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 11.marta plkst.12:00.
Piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kurzemes filharmonija", Karlīnes ielā 40,
Ventspilī, LV–3601, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 14:00 līdz 17:00, bet
2015.gada 11.martā no plkst. 9:00 līdz 12:00 vai nosūtīt pa pastu ar piegādi augstāk
norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam. Piedāvājumi iesniedzami
Pasūtītāja kontaktpersonai Jurim Orinskim.
7.2. 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.

8.

Dalības nosacījumi iepirkumā:
8.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai
personai, personu apvienībai neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas,
komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību
un uz pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 8.1. punkta ar apakšpunktiem dalības
prasībām jāatbilst katram personu apvienības dalībniekam.
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8.3. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi.
8.4. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.
9.

Prasības pretendentam:
9.1. 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.
9.2. Pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze Nolikuma 2.1 punktā minēto elektroiekārtu
piegādē un uzstādīšanā.
9.3. Pretendentam ir vismaz 2 pēc apjoma līdzvērtīgas piegādes pēdējo 3 gadu laikā.

10.

Iepirkuma procedūras dokumenti:

Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) klāstā ietilpst:
10.1. Iepirkuma nolikums;
10.2. Pretendenta dalības pieteikuma veidlapa (1.pielikums);
10.3. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
10.4. Piegādes līguma projekts (3.pielikums);
10.5. Tehniskās specifikācijas (4.pielikums).

11. Piedāvājumu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana:
11.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz:
11.1.1. aizpildītu pretendenta pieteikumu (1.pielikums),
11.1.2. pretendenta finanšu piedāvājumu (2.pielikums),
11.1.3. pilnībā aizpildītu tehnisko piedāvājumu (4. pielikums),
11.1.4. sagatavotu piegādes līgumu (3.pielikums).
11.2. 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.
11.3. 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.
11.3.1. Pārējie dokumenti, kas pievienoti pretendenta piedāvājumā, jāparaksta pretendenta
darbiniekiem, kuri šos dokumentus ir gatavojuši.
11.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz:
11.3.3. 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,
11.3.4. 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.
11.4. Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti jāiesniedz 2 (divos)
eksemplāros (oriģināls un kopija) ar norādi uz katra eksemplāra „oriģināls” un „kopija”.
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Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt
šādām norādēm:
11.4.1. iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
11.4.2. pasūtītāja un pretendenta nosaukumi;
11.4.3. piedāvājuma iesniegšanas datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja paraksts ar
atšifrējumu.
11.5. 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. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā Nolikuma 8.1 vai
punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā
reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par šā Nolikuma 8.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
un no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju
no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot
pretendenta piekrišanu;
12.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā līgumcena. Izvēles kritērijam atbilstošo
piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs
izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras posmiem.
12.3. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija
Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām,
vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un
kvalifikācijas prasībām, par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja
prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un
piedāvājuma izvēli.
12.4. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu,
oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz
piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
12.5. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai
nenoslēgs Iepirkuma līgumu 2 (divu) nedēļu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas brīža,
Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis
nākamo zemāko cenu.
12.6. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja
tam ir pamatojums.
13. Iepirkuma Nolikumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
13.1. Pretendenta pieteikuma veidne (1.pielikums),
13.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums),
13.3. Piegādes līguma projekts(3.pielikums),
13.4. Tehniskās specifikācijas (4.pielikums).
Nolikuma 133.punktā minētie Pielikumi ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
SIA „Kurzemes filharmonija”
valdes priekšsēdētāja

I.Ērkšķe
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1.pielikums
iepirkuma „Skatuves rampas siltā gaisa aizkara piegāde un uzstādīšana” nolikumam
ID Nr. KF 2016/1

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Adresāts: SIA “Kurzemes filharmonija”
Reģ. Nr. 51203035281
Juridiskā adrese: Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 636 24271
Pretendents __________________________________, Reģ. Nr.______________,
PVN reģistrācijas Nr.______________________________________,
Pretendenta bankas rekvizīti____________________________________________,
Tā_______________________________________________________ personā,
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

Tālruņa Nr.____________, Faksa Nr.___________, E-pasta adrese_______________,
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) apliecina, ka ar iepirkuma nolikumu un tā noteikumiem ir iepazinies, un pret tajā izvirzītajām
prasībām nav nekādu pretenziju;
2) piesakās piedalīties iepirkumā „Skatuves rampas siltā gaisa aizkara piegāde un uzstādīšana”, ar
identifikācijas Nr. KF 2016/01
3) apņemas ievērot iepirkuma nolikuma un tam pievienotās tehniskās specifikācijas un citu pielikumu
prasības;
4) apņemas iepirkuma veikšanas tiesību gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikumā izklāstītos līguma
pamatnosacījumus;
5) atzīst sava pieteikuma esamību, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma pilnīgai saistību
izpildei;
6) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas;
7) apstiprina, ka ir rīcībspējīga un tiesībspējīga persona.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontakttālrunis, faksa Nr., e-pasta adrese
_____________________________________________________________________
2016. gada „ .........” „ .........................”
paraksts ............................................................................................................... Z.V.
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vadītāja vai pilnvarotās personas

/atšifrējums/

Piezīme: Pieteikums jāaizpilda drukātiem burtiem

2.pielikums
Iepirkuma Nolikumam
“Skatuves rampas siltā gaisa aizkara piegāde un uzstādīšana”
Nolikumam, id. Nr. KF 2016/01

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k.

Vienas vienības cena
(EUR bez PVN)

Izstrādājuma nosaukums

Skaits

Kopā
(EUR bez
PVN)

1.
2.
3.
Līgumcena, EUR
PVN, EUR
Līgumsumma, EUR (ieskaitot PVN)

Līgumcena EUR______________________
PVN 21% EUR______________________
Līgumsumma EUR___________________
Piegādājamās Preces garantijas termiņš__________mēneši
Piegādājamās Preces piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš_____dienas
Priekšapmaksa_______% no līgumcenas(ne vairāk kā 20%(divdesmit procenti) no līgumcenas)

Paraksts___________________________

Vārds, uzvārds_____________________________________

Amats_____________________________

Z. V

6

4.pielikums
iepirkuma „Skatuves rampas siltā gaisa aizkara uzstādīšana un piegāde” nolikumam
ID Nr. KF 2016/1

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Prasības
Skatuves rampas
siltā gaisa aizkars
horizontālais

Daudzums
















vārtu augstums 5 m
vārtu platums 3 m
pūšanas ražība kopējā 3500-4500m3/h
pieslēguma spriegums 230V
kopējā jauda sildītājiem 26-36 kw
trokšņu līmenis ne lielāks par 65 db
ar vadības pulti pieliekamu pie sienas vārtu tuvumā
ar vismaz trim gaisa uzsildīšanas jaudas režīmiem
veco gaisa pūtēju demontāža iekļauta
nepieciešamo stiprinājumu komplekts uzstādīšanai iekļauts
elektrokabelis trim fāzēm ar jaudai atbilstošu šķērsgriezumu 25m iekļauts
siltā gaisa aizkara montāža iestatīšana darba stāvoklī iekļauta
sertificēts lietošanai Eiropas Savienībā
garantija nodrošināt nepieciešamo apkopi garantijas periodā un vēlakā ekspluatācijas
periodā pēc vajadzības
 iekārtu pieslēgšana vietējam tīklam iekļauta
 lietošanas instrukcija latviešu valodā un lietotāju apmācība iekļauta

Tehniskās prasības sagatavoja:

/J. Orinskis/
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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.
6. 2 gadu garantija un apkalpošana.

Garantijas noteikumi:
1. 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, 24 (divdesmit četrās) 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 2 (divu) gadu garantijas laiku.
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9. Ja PRETENDENTS nepilda punktā 6 minētās saistības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs tiesas ceļā pieprasīt soda naudu 100% apmērā no faktiskajiem
izdevumiem
par Skatuves rampas gaisa aizkara piegādi un uzstādīšanu.
10. Garantijas laiks tiek skaitīts no Preču piegādes un uzstādīšanas pabeigšanas brīža un nodošanas PASŪTĪTĀJAM (ko apliecina pušu parakstīta preču
pavadzīme – rēķins).
11. 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.

________________________________________________________________________________
Pretendenta nosaukums, personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām amats, paraksts, tā atšifrējums
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3.pielikums
Iepirkuma Nolikumam
“Skatuves rampas siltā gaisa aizkara piegāde un uzstādīšana”
Nolikumam, id. Nr. KF 2016/01

Līguma projekts

Piegādes Līgums
Ventspilī
2016. gada „ .......” „ ..................”

Nr. ..........

SIA “Kurzemes filharmonija”, tā valdes priekšsēdētājas Ivetas Ērkšķes personā, kas darbojas uz
statūtu pamata, turpmāk šā Līguma tekstā saukts Pasūtītājs no vienas puses, un <Pārdevēja nosaukums>,
Reģ. Nr. <reģistrācijas Nr.> tās <pilnvarotās amatpersonas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas
saskaņa ar statūtiem, turpmāk šī Līguma tekstā saukts Piegādātājs no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz iepirkuma „Video projektora iegāde”, ar identifikācijas Nr. KF
2016/01, rezultātiem (lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr....) un Piegādātāja 2015.gada „.......”
„..........................” iesniegto piedāvājumu, izsakot savu gribu brīvi - bez maldiem, viltus vai spaidiem,
noslēdz šo Līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs apņemas pirkt, bet Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam <Projektoru > turpmāk sauktu
Produkcija, saskaņā ar Līguma pielikumā noteikto specifikāciju, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Produkcijas piegādes, montāžas un izvietošanas termiņš ir <dienu skaits> dienas kopš Līguma
parakstīšanas brīža. Līguma izpilde var tikt veikta, piegādājot katru specifikācijas pozīciju atsevišķi un
izrakstot atsevišķu pavadzīmi- rēķinu par katru šādu piegādi, kas ir apmaksājama līguma 3.punktā
minētajā kārtībā. Piegādātājs nodod Produkciju Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.
2.2. Piegādātājs apņemas veikt Līgumā pielikumā minētās Produkcijas piegādi 2016.gada ....... ..............,
Pasūtītāja telpās Karlīnes ielā 40, Ventspils, LV-3601, Latvija atbilstoši tehniskās specifikācijas
noteikumiem.
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3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā pārdevējam, t.sk. Pievienotās vērtības nodokli 21%, ir
<summas skaitļiem(<summas cipariem>) EUR.
3.2. Pasūtītājs pārskaita Piegādātājam Līguma summu vai, ja piegādes notiek dalīti, saskaņā ar Līguma 2.1.
punktu, katras atsevišķi preču pavadzīmes rēķina summu, 10(desmit) kalendāro dienu laikā pēc
Produkcijas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
3.3. Pasūtītājs 10(desmit) bankas dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas veic priekšapmaksu ........% no
līguma summas, tas ir, <....... EUR cipariem (vārdiem)>, ieskaitot PVN 21% uz Piegādātāja norādīto
kontu.
4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. Piegādātājs apņemas veikt Produkcijas piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Līguma pielikumā noteikto
tehnisko specifikāciju
4.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Produkciju kopā ar visiem Produkcijas komplektācijā ietilpstošajiem
materiāliem (dokumentāciju, instrukcijām, u.c.)
4.3. Pasūtītājs uzņemas veikt samaksu saskaņā ar šo Līguma 3.2. punktu.
5. PRODUKCIJAS PIEŅEMŠANAS- NODOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Piegādātājs nodod Produkciju Pasūtītājam tādā kārtībā un ar tādiem parametriem un modifikāciju, kā
tas ir noteikts Tehniskajā specifikācijā.
5.2. Ja Pasūtītājs kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt pavadzīmi - rēķinu, tā pienākums ir rakstiski informēt
Pārdevēju par atteikuma iemesliem 3(trīs) darba dienu laikā no Produkcijas pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas brīža.
6. GARANTIJAS
Piegādātājs nodrošina Produkcijas garantiju atbilstoši iepirkumam ar identifikācijas Nr.KF2016/01 „Skatuves
rampas siltā gaisa aizkara piegāde un uzstādīšana” piedāvājumā norādīto termiņu, t.i., „........” mēneši no
Produkcijas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

7. SODA SANKCIJAS
7.1. Ja Piegādātājs nepiegādā Produkciju Līgumā paredzētajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam soda
naudu 0.1% apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
līgumsummas.
7.2. Ja Pasūtītājs neizpilda savas saistības, kas minētas šī Līguma 3.2. punktā, Pasūtītājs maksā Piegādātājs
soda naudu 0.1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit) no pamatparāda summas.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Ja viena vai otra Līdzējpuse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes
institūciju pieņemtie lēmumi, eksporta aizliegums piederumražotājvalstī, tad saistību izpildes termiņš,
Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisītu
aizkavēšanos.
8.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām
līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
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8.3. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, piecu dienu laikā rakstiski jāpaziņo
otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1.
9.2.

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šī Līguma izpildi tiek atrisināti sarunu ceļā.
Ja vienošanos nevar panākt sarunu ceļā, strīdi tiek izšķirti LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Līgums stājas spēkā no tā Līdzēju parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz abu līgumslēdzējpušu pilnīgai
saistību izpildei.
10.2. Līgums gatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, uz <lapu skaits> lapām,
pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
11. PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “Kurzemes filharmonija”
Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr.51203035281
AS „SWEDBANK”
Konta Nr.: LV26HABA0551026083819
Kods: HABALV22

Nosaukums
Juridiskā adrese
Reģ.Nr.
Banka
Konta Nr.:
Kods:
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