LAAPC 3/2016

SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Iepirkuma
“Lietota lauka izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām”
NOLIKUMS
1. Pasūtītājs:
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Reģistrācijas Nr.: 40003033658
Adrese: Struktoru iela 14a, Rīga LV-1039
Tālrunis: 67551501
Fakss: 67551265
E-pasts: laapc@laapc.lv
2. Kontaktpersona par iepirkumu:
Kaspars Gulbis, tālrunis: 25775586, e-pasts: kaspars.gulbis@laapc.lv
3. CPV kods: 16300000-8
4. Iepirkuma priekšmets:
Viena lietota lauka izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām, saskaņā ar
iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikumu).
Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās. Nolikumā noteiktajā kārtībā Pretendents var
iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
5. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LAAPC 3/2016
6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:
6.1. izpildes laiks - 15 (piecpadsmit dienas) no līguma noslēgšanas brīža;
7. Informācijas apmaiņa
Informācijas apmaiņa starp Pretendentu un Pasūtītāju notiek rakstveidā. Pasūtītājs uz
Pretendenta jautājumiem atbild iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Šī informācija tiek ievietota arī SIA
„Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” interneta vietnē www.laapc.lv. Trīs
darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vairs netiek ievietota
papildus informācija Pasūtītāja mājas lapā.
8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība, piedāvājuma
atvēršana:
8.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no plkst. 9.00 līdz
17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 8. aprīlim plkst.12:00;
8.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA „Latvijas
Augu aizsardzības pētniecības centrs”, Struktoru iela 14a, Rīga LV-1039. Pasta
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 7.1. punktā
minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam;
8.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam,
ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 8.1. punktā norādītā piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām vai tā noformējums neatbilst 9.1. un 9.2. punktā
norādītajām prasībām;
8.4. Saņemot piedāvājumus, LAAPC iepirkuma komisijas pilnvarotā persona reģistrē
tos iesniegšanas secībā;
8.5. Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.
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9. Piedāvājuma noformējuma prasības:
9.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē/ iepakojumā tā, lai tajā
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim;
9.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
9.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
9.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
9.2.3. Atzīme: „SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” iepirkums
„Lietota lauka izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām”;
9.2.4. Iepirkuma identifikācijas Nr. LAAPC 3/2016; Norāde „Neatvērt pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”.
9.2.5. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros - viens oriģināleksemplārs un
viena kopija.
9.2.6. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo latviešu, vācu vai angļu valodā.
Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts šo
dokumentu tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta
tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu
juridiskā spēka likumam.
9.2.7. Pretendents apliecina iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši
Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par
iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents
uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta
kopiju.
9.2.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un
skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un elektronisko kopiju, noteicošais būs
oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību
apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar
vārdiem.
9.2.9. Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām:
9.2.9.1. Pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu par
piedalīšanos iepirkumā atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajai
formai;
9.2.9.2. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā
norādītajām minimālajām prasībām, kā arī iekļaujot visus pieprasītos
dokumentus un saistošo informāciju;
9.2.9.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā pievienotajai
formai.
9.2.10. Jāiesniedz piedāvātā kombaina krāsaini 5 fotoattēli (priekšskats, abi sānskati,
skats no aizmugures, salons).
9.2.11. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka tas uzņemas preces
garantiju (norādīt mēnešu skaitu, minimālais laiks divi mēneši) mēnešus,
apņemas nodrošināt un apmaksāt garantijas remontu saprātīgos termiņos.
9.2.12. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendentam jāiesniedz iepriekšējo apkopju un
remontu vēsture (servisa grāmatiņa vai autorizēta dīlera izdruka).
9.2.13. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, un Piedāvājumam jābūt
Pretendenta pašrocīgi parakstītam. Cauršūto dokumentu, norādot lapu skaitu,
tā otrā pusē Pretendents apliecina ar savu parakstu.
9.2.14. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga
persona (atbilstoši ierakstiem Komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota
persona un apliecina to ar uzņēmējsabiedrības (komersanta) zīmogu, ja valstī,
kur Pretendents reģistrēts, normatīvie akti paredz lietot zīmogu. Gadījumā, ja
piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam
jāpievieno pilnvaras oriģināls.
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9.2.15. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai
atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.2.16. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem un tiek glabāti atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma prasībām.
10. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā
10.1.1.
Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5. daļā
ietvertie izslēgšanas nosacījumi;
10.1.2.
Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai un ir iesniedzis visus nolikumā norādītos dokumentus un
informāciju;
10.1.3.
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
10.1.4.
Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos
gadījumos.
11. Pretendenta atlases dokumenti:
11.1. Pieteikums dalībai konkursā (atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā norādītajai
formai);
11.2. Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), ja jebkādus piedāvājumā iekļautos
dokumentus, kurus izdevis Pretendents, parakstījusi tā pilnvarotā persona;
11.3. Latvijā reģistrētiem komersantiem jāiesniedz Uzņēmuma reģistra reģistrācijas
apliecības kopija;
11.4. Ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām;
11.5. Piedāvājumā jāiekļauj rakstisks pieteikums, kas satur īsu informāciju par
Pretendentu un kuru paraksta uzņēmuma vadītājs vai uzņēmuma vadītāja
pilnvarota persona. Pieteikumu noformē atbilstoši nolikuma 2. pielikumam;
11.6. Piedāvājumā jāiekļauj tehniskais piedāvājumus, kurš ietver informāciju par
Pretendenta
piedāvāto
kombainu
atbilstoši
tehniskajai
specifikācijai
(1.pielikums).
Tehnisko
piedāvājumu
noformē
atbilstoši
nolikuma
1.pielikumam;
11.7. Piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājumus, kurš sagatavots atbilstoši
nolikuma 3. pielikumam;
11.8. Pretendents apstiprina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir
patiesas.
12. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji:
12.1. Pasūtītājs veic Pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai katra Pretendenta
kvalifikācija, par ko liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā
informācija, atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendentu, kura
kvalifikācija un iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām,
izslēdz no turpmākās dalības publiskajā iepirkumā;
12.2. Pasūtītājs veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 1., 2. un
3. pielikumu. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, Pretendentu izslēdz no
turpmākās dalības publiskajā iepirkumā;
12.3. Pasūtītājs veic piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlas to piedāvājumu, kas atbilst
tehniskajai specifikācijai un, kura piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto
cenu, saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (Nolikuma pielikumā Nr. 3) norādīto
informāciju;
12.4. Pasūtītājs vērtēšanas gaitā ir tiesīgs pieprasīt no Pretendentiem papildus
informāciju par viņu piedāvājumiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu
salīdzināšanai un novērtēšanai.
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13. Iepirkuma līgumu slēgšana:
13.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai Pretendents, kuram būtu
piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nav izslēdzams kādā no
sekojošiem gadījumiem:
13.1.1. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot
gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits
līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu
vai tas tiek likvidēts;
13.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 euro;
13.1.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, Pretendentam 10 darba dienu laikā
pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas veic konstatēto
parādu nomaksu, kā arī Pasūtītājam iesniedz apliecinājumu par parādu
nomaksu;
13.1.4. Gadījumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz
dokumentus, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
13.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta)
Pretendentu Pasūtītājs pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10
darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:
13.2.1. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas
likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,
13.2.2. Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 eiro.
13.2.3. Gadījumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz
dokumentus, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
13.3. Ja iepirkumā uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju, Pasūtītājs var izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu. Ja arī
nākamais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs var pieņemt
lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.4. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pasūtītājs var iepazīties ar iegādājamā
kombaina tehnisko, vizuālo stāvokli un līgums tiks slēgts gadījumā, ja piedāvātā
kombains atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājumā
norādītajam. Pretendentam ir jānodrošina iespēja veikt izmēģinājuma braucienu
tehniskā stāvokļa novērtēšanai un kombaina tehniskā stāvokļa diagnostiku. Ja
piedāvātais kombains neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un
piedāvājumā norādītajam, pasūtītājs norāda uz kombaina trūkumiem un līgumu
neslēdz vai pēc savas izvēles, ja trūkumi ir saprātīgā termiņā novēršami,
vienojas ar paredzamo Pārdevēju, kas Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš
termiņā bez papildus samaksas, par ko savstarpēji vienojas.
13.5. Ja izraudzītā Pretendenta piedāvātais kombains neatbilst pretendenta
piedāvājumā norādītajam vai konstatētie trūkumi netiek novērsti līguma
slēgšanai norādītā termiņā, iepirkumu līgums netiek slēgts.

4

LAAPC 3/2016

13.6. Kombaina iegādes apmaksa saskaņā ar noslēgtu iepirkuma līgumu 100%
apmērā no līguma summas tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas
Pasūtītājam.
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1. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2016. gada __._______
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. LAAPC 3/2016
“Lietota lauka izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām”

N.p.k.

Parametri

Tehniskās prasības

Pretendenta
piedāvājums
Piedāvātā
kombaina
(marka,
modelis)

1.

Kombaina izlaiduma gads

Ne agrāk kā 1995

2.

Darba stundas (h)

Ne vairāk kā 1400

3.

Sēdvietas kabīnē (gb.)

Ne mazāk kā 2

4.

Augstums (mm)

Ne vairāk kā 3400

5.

Garums ar hederi (mm)

Ne vairāk kā 7000

6.

Platums (mm)

Ne vairāk kā 2550

7.

Pašmasa ar hederi (kg)

Ne vairāk kā 4000

8.

Apgriešanās rādiuss (m)

Ne vairāk kā 4

9.

Graudu bunkura ietilpība (L)

Ne mazāk kā 950

10 .

Degvielas veids

Dīzeļdegviela

11 .

Motora jauda (kw)

12 .

Transmisija

Ne mazāk kā 55
vismaz 3 pārnesumi,
hidrostatiska

14 .

Maksimālais braukšanas ātrums
(km/h)
Dzenošo tiltu skaits, piedziņa

15 .

Riteņu disku izmērs

16 .

Stūres iekārta

1, priekšējā
Priekšā ne mazāk kā 24'',
aizmugurē ne mazāk, kā 15''
Hidrostatiska piedziņa

17 .

Degvielas tvertnes tilpums (L)

Ne mazāk, kā 100

18 .

Hedera darba platums (m)

Ne mazāk, kā 2

19 .

Kratītāju seperācijas laukums (m2)

20 .

Augšējais siets

Ne mazāk, kā 1.2
Regulējams, platība ne mazāk
kā 0.7 m2

13 .

21 .
22 .

Kuļtrumuļa izmērs
diametrs/platums (mm)
Prasības un obligātais aprīkojums:

Ne mazāk kā 20

Ne mazāk kā 500/700
Apgaismes ierīces darbam uz
lauka un dalībai ceļu satiksmē
Svaru sistēma ar kontroles
iespējām un displeju kabīnē,
novietota graudu bunkurā vai
virs tā
Parauga ņemšana no kabīnes
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Paraugus paņemt un svaru
rādījumus pierakstīt vai kā
savādāk fiksēt var vadītāja
asistents no kabīnes
Veldres pacēlāji
Reversa sistēma slīpajai kamerai

23 .

Virsbūves tehniskais un vizuālais
stāvoklis

24 .

Kopējais stāvoklis

Datums:_______________

Salmu smalcinātājs
Virsbūvei un salonā nav un nav
bijuši būtiski bojājumi (t. sk.
korozijas bojājumi)
Pilnībā funkcionējošs, sagatavots
darbam, labā tehniskā un
vizuālā stāvoklī

Paraksts1: ___________________________
Vārds, uzvārds: __________________________

1

Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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2. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2016.gada __._______
PIETEIKUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. LAAPC 3/2016
“Lietota lauka izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām”
Pretendenta nosaukums: _____________________________________________________
Reģistrācijas datums: ___.___._______. Reģistrācijas numurs:_______________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________________
Pasta adrese: ______________________________________________________________
Tālr.: __________________Fakss: _____________ E-pasts: ________________________
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats: _________________________________________
Kontaktpersonas tālrunis:__________________ E-pasts:____________________________
Pretendenta bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums:_________________________________
SWIFT kods:_______________________________________
Bankas konta numurs (IBAN):_________________________
Ar šo Pretendents, tā (amatpersonas amats, vārds, uzvārds) personā, kurš(-a)
darbojas pamatojoties uz (statūtiem/pilnvaras) apliecina:
1. Savu dalību SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” iepirkumā „Lietota
lauka
izmēģinājumu
kombaina
iegāde
LAAPC
vajadzībām”,
iepirkuma
identifikācijas Nr. LAAPC 3/2016.
2. Ka esam iepazinušies ar noteikumiem un tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī
piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami,
iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. Pretendents piedāvā piegādāt preci saskaņā ar nolikuma prasībām, atbilstoši
Pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam un ar šo apliecina, ka visas
piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un ka attiecībā uz viņu, kā Pretendentu
nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un
maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro.
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4. Pretendents apņemas slēgt iepirkuma līgumu, ja Pasūtītājs to atzīs par uzvarētāju
Iepirkuma procedūrā.
5. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.
Datums:_______________

Paraksts2: ___________________________
Vārds, uzvārds: __________________________

2

Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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3. pielikums
Iepirkuma komisijai
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2016. gada __._______
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. LAAPC 3/2016
“Lietota lauka izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām”
Nr.p.k.
Iepirkuma priekšmets
1.
(ierakstīt kombaina marku un modeli), saskaņā ar
piedāvāto Tehnisko specifikāciju*

Cena (EUR)

Kopā bez PVN
PVN 21%
Kopā ar PVN
1.1.

1.2.
1.3.

Piekrītam, ka pirms līguma slēgšanas Pasūtītājs var iepazīties ar
piegādājamā kombaina tehnisko un vizuālo stāvokli un līgums tiks slēgts
gadījumā, ja piedāvātais kombains būs atbilstošs iepirkuma dokumentos
noteiktajām prasībām un piedāvājumā norādītajam. Apņemamies
nodrošināt iespēju veikt izmēģinājuma braucienu tehniskā stāvokļa
novērtēšanai un kombaina tehniskā stāvokļa diagnostiku.
Piekrītam kombaina iegādes apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī
iepirkuma nolikuma 13.6. punktā noteikto kārtību.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma nosacījumiem
(4. pielikums).

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Datums:_______________

Paraksts 3: ___________________________

Vārds, uzvārds: __________________________

3

Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).
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4. pielikums
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
Struktoru ielā 14a, Rīgā, LV-1039
Rīgā, 2016. gada __._______
Rīga, _________________

Izpildītāja līguma uzskaites
Nr. _______

Pasūtītāja līguma uzskaites
Nr._______

LĪGUMS (PROJEKTS)
SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, turpmāk tekstā
„Pircējs”, kura vārdā uz Statūtu pamata rīkojas valdes locekle Regīna Rancāne
no vienas puses un _______________________________, turpmāk tekstā
Pārdevējs, kuru pārstāv _________________________, kurš darbojas saskaņā
ar _________________, no otras puses, abi kopā saukti „Līdzēji”, pamatojoties
uz pieņemto lēmumu par iepirkuma Nr. LAAPC 3/2016 „ Lietota lauka
izmēģinājumu kombaina iegāde LAAPC vajadzībām” rezultātiem, noslēdz
līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pircējs pasūta un pērk, bet Pārdevējs – atbilstoši pasūtījumam
Iepirkumā
(tehniskā
specifikācija
1.
pielikums)
un
savam
piedāvājumam (2. pielikums) - pārdod Pircējam kombainu (marka,
modelis), turpmāk tekstā - Kombains.
2.

Cena un līguma kopējā vērtība

2.1. Līguma
kopējā
vērtība
(Kombaina
cena)
ir
________EUR
(____________euro, ____centi).
2.2. Kombaina cena un līguma kopējā vērtība ir nemainīga visā Līguma
darbības laikā.
3.

Maksāšanas noteikumi

3.1. Norēķinu par Preci veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu 100% no
Līguma summas - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Kombaina
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas
Pircējam.
4.

Atbildība

4.1. Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja atbildība šī Līguma ietvaros ir
ierobežota un attiecas tikai uz šī Līguma izpildi.
4.2. Ja ir nokavēts piegādes termiņš, Pārdevējs maksā Pircējam 0.1% no
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kombaina vērtības par katru nokavēto dienu.
5.

Līguma termiņš un grozīšanas kārtība

5.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis gan Pircējs, gan
Pārdevējs, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai abpusējai izpildei.
5.2. Abiem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 9
(deviņas) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru
Līdzēju, ja viens no Līdzējiem nepilda savas saistības (Kombaina
piegāde, samaksa). Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā
noformēts un otram Līdzējam nosūtīts paziņojums.
6.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

6.1. Parakstot līgumu, Līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma
noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus:
Pircējs
SIA Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs
Reģ. Nr. 40003033658
PVN maks. reģ. Nr.LV40003033658
Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039
A/S SEB Banka
Konts: LV98UNLA0050000562754

Pārdevējs
/nosaukums/
/reģistrācijas Nr./
/adrese/
Banka: /nosaukums/
Kods: /numurs/
Konta Nr.: /numurs/

_____________________________
Valdes locekle /R. Rancāne/

__________________________
/___________ /
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