APSTIPRINĀTS
Viļānu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas
2014.gada 11.novembra sēdē

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

NOLIKUMS
„TELESKOPISKĀ PĻĀVĒJA - SMALCINĀTĀJA
PIEGĀDE VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
VAJADZĪBĀM”
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr.VNP-2014/32

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Identifikācijas Nr. VNP 2014/32
1.2. Pasūtītājs: Viļānu novada pašvaldība
1.3. Pasūtītāja rekvizīti:
Viļānu novada pašvaldība
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650
Reģ. Nr.: 90009114114
Konta Nr.: LV73HABA0551026165229
Tālruņa Nr.: 64628030, 64628033
Faksa Nr.: 64628035
e-pasta adrese: novads@vilani.lv;
vispārējā adrese (URL) www.vilani.lv
1.4. Kontaktpersonas:
1.4.1. par nolikumu, dokumentāciju - Viļānu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Linda
Grandāne, tel. 64662086
1.4.2. par tehnisko specifikāciju, Viļānu novada pašvaldības saimniecības vadītājs Vasīlijs
Arbidāns, tel. 26498494.
1.5. Iepirkuma procedūra: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
1.6. Iepirkumu organizē: Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā
Komisija).
1.7. Publikācijas: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv -Paziņojums par
līgumu un paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem. Viļānu novada pašvaldības
mājas lapā www.vilani.lv.
1.8. Informācija par nolikumu: Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā, Kultūras laukumā 1A,
Viļānos, darba dienās no plkst.800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, kontaktpersona Linda
Grandāne, tālr. 64662086 un elektroniski Pasūtītāja mājas lapā internetā www.vilani.lv
(sadaļā „Iepirkumi”).
1.9. Iepirkuma nolikuma precizējumi, atbildes uz piegādātāju jautājumiem: tiek publicētas
(publiski pieejamas elektroniski) Pasūtītāja mājas lapā internetā www.vilani.lv (sadaļā
„Iepirkumi”). Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai,
sakarā ar Nolikuma precizējumiem un ievērtēt tos savā piedāvājumā.
2.Iepirkuma priekšmets
2.1. Iepirkuma priekšmets: Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām
2.2. Iepirkuma CPV kods: 16000000-5
2.3. Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas iesniegusi piedāvājumu.
2.4. Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.
3. Līguma izpildes vieta, laiks un nosacījumi
3.1. Līguma izpildes vieta: Viļānu novada pašvaldības administratīvā teritorija.
3.2. Līguma izpildes termiņš: mēnesis no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
3.3. Pretendentam jāpiegādā tehnika, jāveic tehnikas uzstādīšana un personāla apmācība.
4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks

4.1. Piedāvājumi iesniedzami: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650, Viļānu
novada pašvaldības 1.6.kabinetā, tālr.64662424, fakss 64662089, darba dienās no plkst.800 līdz
1200 un no 1300 līdz 1700 līdz 2014.gada 1.decembra plkst.15:00 personīgi vai sūtot pa pastu.
4.2. Piedāvājumu atvēršana: Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu
domes zālē (2.1. telpa) 2014.gada 1.decembra plkst.15:00
4.3.Piedāvājuma termiņš: piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots
atpakaļ iesniedzējam.
4.4. Piedāvājuma derīguma termiņš:
4.4.1. pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no 4.2.punktā noteiktās
iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienas;
4.4.2. ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 4.4.1.punktā noteiktajā
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Savu atbildi
pretendents rakstiski paziņo pasūtītājam.
4.5. Iesniegšanas termiņa beigas un grozījumi: pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam
pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma
Prasībām.
5. Piedāvājuma noformēšana
5.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Piegādātāja nosaukums,
adrese,
reģistrācijas Nr.,
tālrunis, fakss, e-pasts
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650
Piedāvājums iepirkumam:

„Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām”,
identifikācijas Nr. VNP 2014/32
Neatvērt līdz 2014.gada 1. decembra plkst. 15:00

Piedāvājums jāiesniedz: 2 eksemplāros, 1 oriģināls un 1 apstiprināta kopija.
Piedāvājuma dokumentācija sastāv no trim daļām:
5.3.1.
pretendentu atlases dokumentiem;
5.3.2.
tehniskā piedāvājuma;

5.2.
5.3.

5.3.3.
finanšu piedāvājuma.
5.4.Piedāvājuma noformējums:
5.4.1. Piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem vienā sējumā ar diegu vai
caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, nodalot daļas ar attiecīgu
uzrakstu, „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu
piedāvājums”. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājumam uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs vai auklas
gali nostiprināmi ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
Piedāvājums ir jāievieto 5.1.punktā minētajā aploksnē;
5.4.2. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
5.5.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā, skaidri
salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas
parakstu apstiprinātiem. Piedāvājums var tikt iesniegts citā valodā, ja katram dokumentam klāt
ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
5.6.Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, pretendentam netiek atdots.
6. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
6.1.Piedalīšanās iepirkumā ir Piegādātāja brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt
visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
6.2. Piegādātājs apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
Nolikumu vai
neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma
noraidīšanai.
6.3. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu
esamību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 6. un 7.
daļā noteiktajam.
6.4. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5. un 7. daļā minēto apstākļu
esamību, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 8.daļā
noteikto.
6.5. Iesniedzamie dokumenti:

PRASĪBAS PRETENDENTIEM
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Piegādātāja amatpersonas, parakstīts Pretendenta
pieteikums
dalībai
piedāvājums dalībai iepirkumā
iepirkumā, saskaņā ar pievienoto formu
(Nolikuma pielikums Nr.1). Pieteikums
jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai
personai (pievienojot pilnvaru);
Pārbaudīs komisija elektroniskajā datu
Piegādātājam ir jābūt reģistrētam
bāzē
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
un kārtībā;

Piegādātājs

nav

pasludināts

par Pārbaudīs komisija elektroniskajā datu

maksātnespējīgu,
neatrodas bāzē
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā
arī nav uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu;
6.5.4.

6.5.5.
6.5.6.

Piegādātāja
amatpersonai,
kas Pārbaudīs komisija elektroniskajā datu
parakstījusi piedāvājuma dokumentus, bāzē
ir paraksta (pārstāvības) tiesības;
Piegādātājam ir jānodrošina tehniskā Tehniskais
piedāvājums
atbilstoši
piedāvājuma izpilde;
Nolikuma pielikumam Nr. 3 un Nr.4.
Piegādātājam piedāvājuma līgumcenā Finanšu
piedāvājums
jāiekļauj visas ar iepirkumu saistītās Nolikuma pielikumam Nr.5
tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši LR
normatīvajos aktos noteiktajam (tai skaitā
piegāde un uzstādīšana), Pretendentam ir
pietiekoši finanšu līdzekļi piedāvājuma
izpildei;

atbilstoši

7. Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji
7.1. Vispārīgie noteikumi
7.1.1. Piedāvājumu pārbaudīs Iepirkuma komisija, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma, kā arī tā
pielikumu nosacījumiem.
7.1.2. Komisija veic katras piedāvājuma dokumentācijas daļas vērtēšanu atsevišķi.
7.2.Piedāvājumu noformējuma pārbaude
7.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
7.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām,
komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
7.3.
Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana
7.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā pretendentiem izvirzītajai
prasībai.
7.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
7.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
7.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija
izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.
7.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas
prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

7.5.
Finanšu piedāvājumu vērtēšana
7.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav
noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu.
7.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā
labotās cenas.
7.6.
Piedāvājuma izvēles kritēriji
7.6.1. No piedāvājumiem, kuri ir atbilstoši Nolikuma prasībām komisija izvēlēsies piedāvājumu
ar viszemāko cenu.
7.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
7.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu piedāvāt
Pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu ar uzvarējušo pretendentu.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
9.1. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Pretendentu pārbaude notiek iepirkuma Nolikuma nosacījumu, tai skaitā 7.punkta noteiktajā
kārtībā.
9.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvāto līgumcenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
9.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu,
ja tas nepieciešams piedāvājumu pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
9.5. Komisija var pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešamas Pretendentu atlasē, piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
9.6. Komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt precizējumus iepirkuma
Nolikumā, tos publicējot un paziņojot iepirkuma Nolikuma 1.9.punkta noteiktajā kārtībā.
9.7. Komisija izvēlas piedāvājumu un nosaka uzvarētāju vai pieņem lēmumu par iepirkuma
procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.8. Komisija paziņo visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma
procedūras izbeigšanu, nosūtot šo informāciju likuma noteiktajā kārtībā.
10.Pretendenta tiesības un pienākumi
10.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendents savu piedāvājumu paraksta
un iepirkumam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija
nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.
10.2.Sniegt patiesu informāciju.
10.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

10.4.Pretendents ir tiesīgs pieprasīt precizētu informāciju par iepirkuma Nolikumu Publisko
iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.
10.5.Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
10.6.Ja Pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā
likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
11. Iepirkuma rezultātu paziľošana un iepirkuma līgums
11.1.Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
galīgā lēmuma pieņemšanas.
11.2. Līgums tiks slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.
11.3. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.
11.4.Iepirkuma uzvarētājam, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma
parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāparaksta iepirkuma līgums. Ja norādītajā
termiņā Iepirkuma uzvarētājs neierodas un neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par
atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
11.5.Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija
pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais lētākais vai
pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.
11.6.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
12. Citi nosacījumi
12.1.Jebkādas sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar iepirkuma procedūras realizēšanu, tiek
izskatītas saskaņā ar Nolikumu un normatīvajiem aktiem.
12.2.Ne Pasūtītājs, ne Iepirkumu komisija nav atbildīgi, ja Pretendents šī Nolikumā noteiktajā
kārtībā nav atzīts par iepirkuma uzvarētāju un nenes atbildību par zaudējumiem, kas
Pretendentam radušies sakarā ar tā piedāvājumu noraidīšanu.
12.3.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija izvēlas
nākamo piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko cenu un piedāvā slēgt iepirkuma
līgumu ar šo pretendentu.
Pielikumā:
1. pielikums – PIETEIKUMS;
2. pielikums – INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU;
3. pielikums – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA;
4. pielikums – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS;
5. pielikums – LĪGUMA PROJEKTS.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Irina Klimnaova

Saimniecības vadītājs

Vasīlijs Arbidāns

1.PIELIKUMS

PIETEIKUMS
Viļānos
2014.gada_____.____________

Iepazinušies ar iepirkuma „Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām”, Nolikuma noteikumiem, es apakšā parakstījies ____________________,
būdams attiecīgi pilnvarots ________________________ vārdā, apstiprinu piedāvājumā sniegto
ziņu patiesumu un piedāvāju nodrošināt iepirkuma „Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”, ar identifikācijas Nr. VNP 2014/32 paredzētos
pakalpojumus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
1.
Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma
Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā
pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
2.
Piedāvāju veikt iepirkumā „Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām” norādīto daudzumu par
Līgumcena bez PVN cipariem (EUR)

Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR)

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus
atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
3. Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.
4. Ar šo apliecinu, kas visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu
piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2.PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
iepirkumam
„Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”,
ar identifikācijas Nr. VNP 2014/32
1.

Pretendenta nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Juridiskā adrese:

4.

Faktiskā adrese:

5.
6.
7.
8.
9.

Kontaktpersona:
Tālruľa Nr.
Fakss:
E-pasts:
Finanšu rekvizīti:
Banka:
Bankas kods:
Bankas konts:
Pilnvarotā persona, kas būs
tiesīga parakstīt līgumu

10.

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

3.pielikums
Tehniskā specifikācija

Teleskopisko zāles pļāvēju paredzēts pievienot pie MTZ 920

4.pielikums
Tehniskā specifikācija
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pieprasītā specifikācija
Nosaukums
Hidrauliskais džoistiks, aprīkots ar filtriem
Rokas drošības pārslodzes sistēma
Dubultais hidrauliskais cikls
Augstas izturības hidrauliskās caurules,
aizsargātas ar metāla sargiem
Ar piedziņas kardānu
Paredzēts dzīvžogu un krūmāju apgriešanai,
stumbra diametrs līdz 4 cm
Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni 540
apgr/min
Eļļas dzesēšanas radiators
Vieta pacelšanai ar palešu dakšām
Teleskopiskais pagarinājums līdz 1000 mm
Divvirzienu peldošā griešanas galva
Čuguna pievads
Augstas izturības 3 punktu uzkare MTZ920
Rotors ar augstas izturības gultņiem, kas
aprīkoti ar aizsardzību
Naži izgatavoti no rūdīta un termiski
apstrādāta tērauda
Nodilumizturīgas bukses ar ziežvārstiem
Drošības sistēma strēlei
Drošības vārsts rotora bloķēšana
CE sertifikāts
Garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem
Tehniskās apkopes un garantijas remonta
iespēja ražotāja oficiālajā pārstāvniecībā, ne
tālāk par 50 km no Viļāniem.
Tehniskās apkopes un garantijas remonts ir
jāveic pie pasūtītāja.
Rokas aizsniegšanas garums no 640 līdz 650
cm
Pļaušanas galvas platums no 115 līdz 120
cm
Nažu tips 05
Pļāvēja svars no 950 līdz 1050 kg
Nepieciešamā jauda līdz 65 ZS
Eļļas bākas tilpums 170 l
Hidraulika 40 KW
Hidromotora apgriezieni 3000 apgr./min.
Galvas griešanas leņķis līdz 246 grādiem

Piedāvātā specifikācija

5.pielikums

Finanšu piedāvājums
Nr.p.k.
Preces nosaukums
1.
Teleskopiskais pļāvējs – smalcinātājs
________________

Cena

(nosaukums)

KOPĀ
PVN 21%
Kopā ar PVN

_______________________________________________________________________
(piedāvājuma kopējā summa euro vārdiski bez PVN)

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6.pielikums

Līguma projekts

Līgums „Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām” (projekts)
Viļānos,

2014.gada ___. __________

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A,
Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas
puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību _____________, reģistrācijas Nr. ____________,
juridiskā adrese ________________________________, valdes locekļa ____________________
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts Piegādātājs, no otras puses, atsevišķi un
abi kopā turpmāk saukti Puse/es, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Nr.
VNP 2014/32 „Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto
piedāvājumu Iepirkumam, turpmāk tekstā Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā
Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un pieņem teleskopisko pļāvējusmalcinātāju (turpmāk tekstā Prece), saskaņā ar Piedāvājumu, Līguma nosacījumiem un
tehnisko specifikāciju (1. pielikums)
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopsumma ir _______ (______________________________) euro, kas sastāv no
līgumcenas bez PVN ______ (____________________________) un PVN 21% - _______
(__________________________ ) euro, turpmāk tekstā Līguma summa,
2.2.
Līgumcena, saskaņā ar 2.1. punktu, paliek nemainīga un nav pakļauta nekādām cenu
izmaiņām.
2.3. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā
pēc Preces saņemšanas un Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas.
3. GARANTIJAS
3.1. Piegādātājs garantē, ka Prece ir jaunas un nelietotas, tās nav jau atsavinātas, nedz ieķīlātas,
nesastāv strīdā un zem aizlieguma, nav apgrūtinātas ar parādiem, nedz arī nav nekādu citu
juridisku šķēršļu to atsavināšanā.

3.2. Piegādātājs dot Pasūtītajam garantiju attiecībā uz Preces funkcionalitāti uz diviem gadiem no
dienas, kad Prece tiek nodota Pasūtītājam saskaņā ar Preces pavadzīmi, turpmāk tekstā Preces
garantija un apņemas veikt nepieciešamos remontdarbus Preces garantijas laikā pilnā apjomā
par saviem līdzekļiem, izņemot gadījumu, ja Preces bojājumi rodas Pasūtītāja vai trešās
personas neuzmanības dēļ, vai nepareizas ekspluatācijas dēļ.
3.3. Pasūtītājs atklājot attiecīgo Preces bojājumu vai defektu Preces garantijas laikā, vienpusēji
sastāda Piegādātājam saistošu aktu, turpmāk tekstā Akts, un trīs darba dienu laikā nosūta
elektroniski vai pa faksu Piegādātājam.
3.4. Piegādātājam trīs darba dienu laikā no Akta saņemšanas brīža ir jāierodas pie Pasūtītāja un
jāveic uz Preces garantiju attiecināmie darbi vai jāpiegādā Pasūtītājam analoģisko, jauno
Precei.
3.5. Ja Piegādātājs neizpilda Līguma 3.4.punktā minēto, tad Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Aktā
konstatētos uz Preces garantiju attiecināmos darbus saviem spēkiem vai pieaicinot trešās
personas. Šo uz Preces garantiju attiecināmo darbu izmaksas Piegādātājam ir pienākums
apmaksāt 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas no Pasūtītāja un papildus
samaksāt līgumsodu 10 % apmērā no iepriekš minētajiem veiktajiem darbiem, kas attiecas uz
konkrēto Preces garantijas gadījumu.
4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
Pasūtītājs apņemas samaksāt Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Piegādātājs apņemas piegādāt Preci Viļānos, viena mēneša laikā pēc līguma spēkā
stāšanās, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada ____._____________, uzstādīt piegādāto preci un
apmācīt pasūtītāja personālu, turpmāk tekstā Preces piegādes termiņš.
4.3.
Saņemot Preci, Pircējs veic to vizuālo apskati, pārbauda komplektējošo elementu esamību
un skaitu, attiecīgās Preces funkcionēšanas spēju. Pretenziju neesamības gadījumā Prece tiek
pieņemta un parakstīta Preču pavadzīme – rēķins, kas reizē ir Preču nodošanas – pieņemšanas
akts.
4.4.
Preces bojāšanas risks, zādzības risks un visi citi riski pāriet no Piegādātāja Pasūtītājam no
Preces pavadzīmes abpusējās parakstīšanas brīža.
4.5.
Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājs iegūst pēc visu Līguma 2. sadaļas saistību izpildes.
4.1.
4.2.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZSKATĪŠANA
Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja
līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma kalendāro
dienu.
5.2.
Par jebkura maksājuma kavējumu Līguma ietvaros Piegādātājam ir tiesības prasīt no
Pasūtītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru
kavējuma kalendāro dienu.
5.3.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas un saistību pilnīgas
izpildes.
5.4.
Puses atlīdzina viena otrai pilnā apmērā visus zaudējumus un tiesas izdevumus, kuri var
rasties vienai Pusei otras Puses vainas vai neuzmanības dēļ, vai neizpildot šī Līguma
nosacījumus vai garantijas.
5.1.

5.5.
Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma tiks izšķirta vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIĽŠ UN CITI NOTEIKUMI
6.1.
Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža.
6.2.
Līgums ir spēkā līdz visu no Līguma izrietošo saistību izpildei.
6.3.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja Piegādātājs neievēro Līguma 1.1.
noteiktos pienākumus vai līguma 4.2. punktā noteiktos termiņus.
6.4.
Šis Līgums pauž Pušu vienošanos pilnā apjomā.
6.5.
Jebkurš papildinājums vai izmaiņas Līguma noteikumos iegūs likumisku spēku tikai pēc
tam, kad tos būs parakstījušas abas Puses.
6.6.
Līgums sastādīts uz 3 (trim) lapām un parakstīts 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas
pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Līgumam pievienots viens pielikums uz 1 (vienas) lapas,
kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. PUŠU PARAKSTI
Pasūtītājs:
Viļānu novada pašvaldība,
Reģ.Nr.90009114114,
Adrese: Kultūras laukums 1A,
Viļāni, LV – 4650
Banka: AS „Swedbank,
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229

__________________________
/J.Ivanova/

Piegādātājs:
SIA „_______________________”
Reģ. Nr. ____________________
Adrese: _____________________
____________________________
Banka: ______________________
Kods: _______________________
Konts:________________________

______________________
/________________/

