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I nodaļa
INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – LRST - 2014/9
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja
nosaukums:
Adrese:
Reģ. Nr.:
Kontaktpersonas:

Darba laiks

Latvijas Republikas Satversmes tiesa (turpmāk – Pasūtītājs)
J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010
90000268610
Satversmes tiesas saimniecības pārzinis Leonīds Kušķis, e-pasts:
Leonids.Kuskis@satv.tiesa.gov.lv, tālr. 67830761; fakss 67830770;
Satversmes tiesas informācijas tehnoloģiju galvenais speciālists
Juris Priednieks, e-pasts: Juris.Priednieks@satv.tiesa.gov.lv,
tālr. 67830766.
darba dienās no 8:30 līdz 17:00

1.3.Iepirkuma procedūras rezultātā Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk – līgums) ar
iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.
1.4.Iepirkuma priekšmets paredz datortehnikas – disku masīva piegādi saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (turpmāk arī – Pakalpojums) (nolikuma II nodaļa).
1.5.Iepirkuma „Datortehnikas – disku masīva piegāde” (turpmāk – iepirkums) nolikumā
noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma
priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.
1.6.Termiņi:
Nr.p.p.k.
Aktivitāte
1.6.1. Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
1.6.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

Datums
09.12.2014.
09.12..2014.

1.7. Ar nolikumu pretendents var iepazīties Pasūtītāja
(www.satv.tiesa.gov.lv sadaļā Aktuālā informācija/Iepirkumi).

Laiks
10.00
10.15
mājas

lapā

internetā

1.8. Papildu informācija par nolikumu:
1.8.1. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par nolikumu.
Šie pieprasījumi iesniedzami elektroniski, nosūtot uz kontaktpersonu e-pastu, vai pa
faksu. Uz informācijas pieprasījumiem jābūt norādei: Iepirkumam „Datortehnikas – disku
masīva piegāde,” identif. Nr. LRST- 2014/9
1.8.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to
sniedz ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu ieinteresētajam pretendentam,
kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā
(www.satv.tiesa.gov.lv sadaļā Aktuālā informācija/Iepirkumi), norādot arī uzdoto
jautājumu.
1.8.3. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas
lapā internetā (www.satv.tiesa.gov.lv sadaļā Aktuālā informācija/Iepirkumi).
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1.9. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:
1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz nolikuma 1.6.1. punktā noteiktajam
datumam un laikam Latvijas Republikas Satversmes tiesas kancelejā, J. Alunāna ielā 1,
Rīgā, 103. telpā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot
pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz nolikuma
1.6.1. punktā noteiktajam termiņam.
1.9.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.9.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā
iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.9.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Latvijas Republikas
Satversmes tiesā, J. Alunāna ielā 1, Rīgā, un atsaucot piedāvājumu vai nosūtot
Pasūtītājam pa pastu paziņojumu par atsaukumu. Pretendents var mainīt savu
piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi
piedāvājumu uzglabāšanas vietā Latvijas Republikas Satversmes tiesā, J. Alunāna ielā
1, Rīgā, un apmainot piedāvājumus vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu jaunu
piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu
no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.9.5. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai iepakojuma atzīmē
saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai iepakojumi tiek glabāti neatvērti līdz
piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.
1.9.6. Piedāvājumi tiek atvērti Latvijas Republikas Satversmes tiesā, J. Alunāna ielā 1, Rīgā
nolikuma 1.6.2. punktā norādītajā datumā un laikā.
1.9.7. Iepirkuma komisijas sēdes ir slēgtas.
1.10.
Piedāvājuma spēkā esamība
1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā un ir saistošs iesniedzējam līdz līguma
noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no nolikuma
1.6.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.10.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava
piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam
1.11.
Piedāvājuma noformēšana
1.11.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma oriģinālu, kas ievietots aizlīmētā aploksnē
vai iepakojumā, uz kura norādīts:
1.11.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.11.1.2. Pretendenta nosaukums, adrese un kontaktinformācija;
1.11.1.3. Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Datortehnikas – disku masīva piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. LRST 2014/9;
1.11.1.4. Atzīme „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2014. gada 09.
decembrim”.
1.11.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
1.11.2.1. pretendentu atlases dokumentiem;
1.11.2.2. tehniskās specifikācijas;
1.11.2.3. finanšu piedāvājuma.
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1.11.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem). Visām
piedāvājuma lapām jābūt numurētām, un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar pretendenta vai pretendenta
pilnvarotās personas parakstu.
1.11.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Pastāvot jebkāda
veida pretrunām starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem,
noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.11.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases dokumenti var tikt
iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu
valodā vai pretendenta paša tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts ar
apliecinājuma uzrakstu.
1.11.6. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā
daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda
rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums” vai
“Konfidenciāli”.
1.11.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura
konkursā pārstāv personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos
dokumentus.
1.11.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt
apliecinātai ar apliecinājuma uzrakstu ― KOPIJA PAREIZA un personas, kura
apliecina dokumentu, parakstu un paraksta atšifrējumu, vietas nosaukumu un
datumu.
1.11.9. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. PRETENDENTU ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
2.1. Pieteikums dalībai konkursā (sagatavo atbilstoši nolikuma IV nodaļai), kas apliecina
pretendenta apņemšanos sniegt Pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu
paraksta persona vai personas, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu.
2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir
patiesas
2.3. Pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta
piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
2.4. Licenču vai apliecību apliecinātas kopijas, ja tādas ir nepieciešamas nolikuma Tehniskajā
specifikācijā minēto prasību izpildīšanai/veikšanai, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
3. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
3.1. Tehniskais piedāvājums satur tehniskās specifikācijas. Parakstot pieteikumu par
piedalīšanos konkursā (saskaņā ar nolikuma IV nodaļu), pretendents apliecina, ka apņemas
izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
3.2. Pretendents norāda piedāvāto garantijas laiku, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem,
garantijas apkalpošanas termiņus un garantijas apkalpošanas kārtību.
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4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto
pakalpojumu un ar to izpildi saistīto darbu apjomu un raksturojumu, norādot cenas eiro
(EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
4.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz par visu iepirkuma priekšmetu
kopā.

5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikuma
1.11. punktā minētajām piedāvājuma noformēšanas prasībām. Pretendentu piedāvājumus,
kas neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz piedāvājuma noformējumu, iepirkuma komisija
noraida bez tālākas izskatīšanas.
5.2. Pēc tam Iepirkuma komisija veic atlikušo pretendentu atlasi, kuras laikā veic nolikuma
2. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas
noraida tos pretendentu piedāvājumus, kurus tā atzinusi par neatbilstošiem Pakalpojuma
sniegšanai.
5.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
5.3.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām izvērtē,
pārbaudot, vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā dalībai konkursā ir ietverts
pretendenta apliecinājums, ka pretendents apņemas ievērot visas tehniskajā
specifikācijā izvirzītās prasības. Ja šāds apliecinājums pretendenta iesniegtajā
pieteikumā dalībai konkursā nav ietverts, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu
neizskata;
5.3.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā
šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo
pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas
aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā
labotās kļūdas.
5.3.3. Piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā cenas bez PVN.
5.4 Piedāvājuma izvēles kritēriji:
5.4.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst nolikuma
prasībām, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka pretendents atbilst
pretendentu atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā iekļautajiem
dokumentiem.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto
piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un līguma projektu, kas iekļauts nolikuma
V nodaļā.
6.2. Pretendentam, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc komisijas pieprasījuma
jāiesniedz izziņa (ja šādu iespēju nevarēs piedāvāt VID un UR datu bāzes), ko izsniegusi
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Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā
neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī nedrīkst
pārsniegt 150 eiro (EUR).
6.3. Ja pretendentam ir iebildumi pret nolikumā iekļautā līguma projekta noteikumiem, tie
jāizsaka laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie un
pēc piedāvājuma atvēršanas iesniegtie iebildumi pret līguma projekta noteikumiem netiks
ņemti vērā.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī
piedāvājumu novērtēšanai;
7.1.2. labot aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos;
7.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
7.1.4. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, ja izraudzītais pretendents atsakās
slēgt līgumu;
7.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem;
7.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu;
7.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt
lēmumu par konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības:
8.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.2. Pretendenta pienākumi:
8.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas
pieprasījumiem sniedzamas 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas
brīža;
8.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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II nodaļa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Visām precēm, kurām standarti noteikti Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos Eiropas
standartos vai Latvijas nacionālos standartos, jāatbilst attiecīgajos standartos noteiktām prasībām. Ja preces
ar specificēto funkcionālo līmeni vairāk nav pieejamas, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces. Ja ir
minētas preču zīmes (ar piezīmi „vai ekvivalents”), tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku
standartu.
Preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
Preces jāpiegādā nolikumā norādītajā piegādes vietā 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
Disku masīvs : Synology Disk Station DS 713 + vai analogs
WD 4TB SATA III 7200 RPM vai analogs

1 gabals
2 gabali

III nodaļa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PARAUGS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Datortehnikas – disku masīva piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LRST 2014/9

Preces
nosaukums
Disku masīvs

Modelis

Ražotājs

Skaits

1 vienības
cena bez
PVN, eiro

Kopējā
cena bez
PVN, eiro

PVN
___%,
eiro

Kopējā
cena ar
PVN,
eiro

kompl
Kopējā cena bez PVN, eiro:
PVN___%, eiro:
Kopējā cena ar PVN, :

Apmaksa netiek sadalīta un tiek veikta pēc preču piegādes.
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IV nodaļa
PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA
Pieteikums dalībai iepirkumā
„Datortehnikas – disku masīva piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LRST 2014/9

PRETENDENTS, ___________________________________________________________________,
pretendenta (uzņēmuma) nosaukums
reģ. nr. _____________________, tā _______________________________________________ personā
vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties iepirkumā – Datortehnikas – disku masīva piegāde, iepirkuma identifikācijas
Nr. LRST 2014/9.
2. Apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā
izvirzītās prasības.
3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma
termiņam.
4. Apliecina, ka:
4.1. nav pasludināts tā 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), nav apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
4.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nedrīkst
pārsniegt 150 eiro (EUR);
4.3.visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendenta pārstāvja paraksts: ______________________________________________________________
Pretendenta juridiskā un biroja adrese: ________________________________________________________
Pretendenta tālruņa numurs:

_____________________________________________________________

Pretendenta faksa numurs:

_____________________________________________________________

Pretendenta e-pasts:

_____________________________________________________________

Pretendenta bankas rekvizīti ________________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersona: amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: ___________________________________

9

V nodaļa
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
PIEGĀDES LĪGUMS
Iepirkuma Reģ. Nr. LRST – 2014/9
(slēdzot līgumu var tikt precizēts)
Rīgā,

2014. gada ___. ______________

Latvijas Republikas Satversmes tiesa, vienotais reģistrācijas Nr. 90000268610, juridiskā
adrese J. Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010 tās priekšsēdētāja Alda Laviņa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, turpmāk – “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un
_____________________________, vienotais reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā
adrese ______________________, tās _______________ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar
_______, turpmāk – „PIEGĀDĀTĀJS”, no otras puses, (turpmāk saukti kopā – „Līdzēji” vai katrs
atsevišķi – „Līdzējs”), noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk – Līgums).
1.
Līguma priekšmets
PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā PASŪTĪTĀJAM datortehniku - disku masīvu (turpmāk –
„Preces”), kā arī veic Preču garantijas apkalpošanu, bet PASŪTĪTĀJS samaksā par Precēm,
kas piegādātas atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
1.2. Preču nosaukumi, cenas un skaits ir atbilstoši finanšu piedāvājumam un specifikācijai, kas ir
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.1.

2.
Līguma summa
Kopējā samaksa par piegādātajām un uzstādītajām Precēm tiek noteikta eiro
(__________________ eiro un ____ centi) (turpmāk – „Līguma summa”), t.sk. līgumcena
eiro ________ (__________ eiro un _____ centi) un PVN 21% eiro _____ (______________
eiro un _____ centi).
2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot PIELIKUMĀ Nr. 1 noteiktās cenas. Līguma summa ietver
Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta), Preču
uzstādīšanas izdevumus, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas
izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi un uzstādīšanu.
2.1.

3.
Maksājumi
Apmaksa par Preču piegādēm un uzstādīšanu tiek veikta eiro (EUR), atbilstoši šī Līguma
PIELIKUMĀ Nr. 1 noteiktajām cenām, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto preču
pavadzīmi, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā pēc
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas preču pavadzīmes parakstīšanas.
3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankai maksājuma
uzdevumu veikt pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA kontu.
3.3. Līguma darbības laikā Preču cenas paliek nemainīgas.
3.1.

4.
Preču nodošanas-pieņemšanas kārtība
PIEGĀDĀTĀJS piegādā un uzstāda Preces 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā
stāšanās dienas.
4.2. Preces tiek piegādātas J. Alunāna ielā 1, Rīgā, darba dienā un darba laikā (no plkst. 8:30 līdz
17:00).
4.3. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš paziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski uz
šajā Līgumā norādīto e-pastu (Leonids.Kuskis@satv.tiesa.gov.lv) par to, ka Preces tiks
piegādātas Līgumā norādītajā vietā un PASŪTĪTĀJS tās var saņemt. PASŪTĪTĀJS nodrošina
Preču saņemšanu, ja PIEGĀDĀTĀJS šajā punktā noteiktajā kārtībā paziņojis
4.1.
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4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

PASŪTĪTĀJAM par Preču piegādi.
PASŪTĪTĀJS, pieņemot Preces, izlases veidā ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti.
Ja kāda no Precēm neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, PASŪTĪTĀJA
pilnvarots pārstāvis sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem. Turklāt šajā gadījumā
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža novērš aktā konstatētos trūkumus par
saviem līdzekļiem un maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu.
PIEGĀDĀTĀJS nodod Preces kopā ar to tehnisko dokumentāciju, preču pavadzīmēm,
pieņemšanas – nodošanas aktiem, Preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem.
Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad Līdzēji (to
pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši preču pavadzīmi un pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī
PIEGĀDĀTĀJS nodevis PASŪTĪTĀJAM šī Līguma 4.5. punktā minētos dokumentus, tomēr
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 20 (divdesmit) dienu laikā celt pretenzijas par Preču pieņemšanas
laikā nekonstatētu Preču neatbilstību Līguma noteikumiem, kvalitātes prasībām vai
iztrūkumu. Ja PASŪTĪTĀJS ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā,
PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem aizvietot
bojātās Preces. Ja PIEGĀDĀTĀJS nevar nodrošināt aizvietošanu minētajā termiņā, tad tas
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no pienākuma aizvietot bojātās Preces. Ja PIEGĀDĀTĀJS nespēj
bojātās Preces aizvietot, PIEGĀDĀTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM bojāto Preču vērtību, kā
arī līgumsodu par laiku no Preces saņemšanas līdz atmaksas veikšanai saskaņā ar šā Līguma
7.1. punkta noteikumiem.
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka PASŪTĪTĀJAM tiek iesniegta atbilstoši normatīvajiem
aktiem noformēta preču pavadzīme. Preču pavadzīmē tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas
eiro (EUR), PVN likme, kopējā cena ar PVN.
Uz Preču pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina jānorāda PASŪTĪTĀJA Līguma datums un
numurs.
Dokumenti, kas noformēti neatbilstoši šī Līguma nosacījumiem, apmaksai netiek pieņemti.

5.
Garantija
PIEGĀDĀTĀJS garantē un nodrošina:
5.1.1. ka piegādātās Preces ir jaunas, nelietotas un tajās nav iebūvētas lietotas un atjaunotas
komponentes, kā arī ietver sevī visus pēdējo desmit gadu laikā veiktos uzlabojumus
materiālu un konstruktīvo risinājumu ziņā;
5.1.2. Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai
dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, šī Līguma
noteikumiem, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem;
5.1.3. attiecīgo Preču ražotāju noteiktu standarta produktu vai pakalpojumu palīdzību;
5.1.4. bezmaksas tehniskās konsultācijas (palīdzības dienesta atbalsts) darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 17.00, pa tālruni vai e-pasta veidā, bezmaksas interneta resursu, no
kura iespējams lejupielādēt piedāvāto Preču modeļu instrukcijas.
5.2. Garantijas termiņš no attiecīgo Preču nodošanas – pieņemšanas dienas (datuma) tiek
noteikts ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
5.3. PIEGĀDĀTĀJA garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas
sakarā ar:
5.3.1. Preču ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja
instrukcijām);
5.3.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu;
5.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu
lietošanu Precēs vai atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai
savienošanu veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām;
5.3.4. nepārvaramas varas apstākļiem.
5.4. PASŪTĪTĀJS nekavējoties rakstiski paziņo PIEGĀDĀTĀJAM par jebkuru Preces bojājumu
vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. PIEGĀDĀTĀJAM ne vēlāk kā
24 (divdesmit četru) stundu laikā no paziņošanas brīža vai, ja 24 stundu termiņš beidzas
5.1.
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atpūtas vai svētku dienā, nākamās darba dienas laikā ne vēlāk par plkst. 16:00 jāierodas
sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. Ja PIEGĀDĀTĀJS šajā termiņā neierodas,
PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu un tas ir saistošs PIEGĀDĀTĀJAM.
5.5. Pamatojoties uz aktu par konstatētajiem trūkumiem, PIEGĀDĀTĀJAM Preču garantijas laikā
ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no akta parakstīšanas brīža jānomaina Prece vai
tās daļas, kurām ir defekts, bez papildu samaksas. Ja PIEGĀDĀTĀJS nevar nodrošināt
trūkumu novēršanu minētajā termiņā, tad Prece uz remonta laiku jāaizvieto ar ekvivalentu vai
labāku. Ja PIEGĀDĀTĀJS nevar nodrošināt Preces aizvietošanu, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs
pieprasīt līgumsodu saskaņā ar šī līguma punktu 7.3.
5.6. PIEGĀDĀTĀJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie
PIEGĀDĀTĀJA, un no tā atpakaļ PASŪTĪTĀJAM.
5.7. PIEGĀDĀTĀJS sedz visus PASŪTĪTĀJA zaudējumus, kas radušies Preču vai to sastāvdaļu
darbības traucējumu rezultātā garantijas laikā izņemot 5.3. punktā minētos gadījumus.
6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

6.
Īpašumtiesības
Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm pēc to piegādes pilnā apmērā pieder
PASŪTĪTĀJAM.
7.
Līdzēju atbildība
Par Līguma PIELIKUMĀ Nr. 1 minēto Preču piegādes termiņu neievērošanu PASŪTĪTĀJS
ir tiesīgs pieprasīt PIEGĀDĀTĀJAM maksāt līgumsodu par nokavējumu 0,2 % (nulle
komats divi procenti) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības (t.sk. PVN) par katru
nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no termiņā nepiegādāto
Preču summas.
Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs
pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt līgumsodu par nokavējumu 0,2 % (nulle komats divi
procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu,
taču nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās naudas summas.
Ja Līgumā noteiktajā termiņā saskaņā ar Līguma 5.5. punkta noteikumiem PIEGĀDĀTĀJS
neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PIEGĀDĀTĀJAM 10
(desmit) dienu laikā atmaksāt PASŪTĪTĀJAM nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 10%
(desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS
atgriež bojāto preci PIEGĀDĀTĀJAM.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes. Otrs Līdzējs var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
Līdz brīdim, kad PIEGĀDĀTĀJS nodos Preces PASŪTĪTĀJAM, visu risku par to, ja Preces
iet bojā vai tiek bojātas, nes PIEGĀDĀTĀJS.
Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem
zaudējumiem.

8.
Intelektuālā īpašuma nodrošināšana
PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina aizstāv PASŪTĪTĀJU pret jebkādām pret PASŪTĪTĀJU vai
ar to saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Prece, kas pārdota vai
piegādāta saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. PIEGĀDĀTĀJS sedz
visas izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām –
prasītājām, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS sniedz PIEGĀDĀTĀJAM pietiekamu palīdzību
un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to.
8.2. PIEGĀDĀTĀJS, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt PASŪTĪTĀJAM
tiesības turpināt lietot Preci, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja
šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad PIEGĀDĀTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM kompensāciju
par Preces vērtību pēc nolietojuma atrēķināšanas.
8.1.

9.1.

9.
Nepārvaramas varas apstākļi
Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un
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9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

novērst.
Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija,
dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī
citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai neatbilstošu izpildes attaisnojumu
nevar tikt atzīts PIEGĀDĀTĀJA un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga
izpilde.
Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs)
dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
Ja nepārvaramu ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk par 30
(trīsdesmit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā
kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu
atlīdzību.

10. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana
10.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad tas ir parakstīts gan no PASŪTĪTĀJA, gan no PIEGĀDĀTĀJA

puses un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai abpusējai izpildei.
10.2. PASŪTĪTĀJS nosūtot PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt

Līgumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
10.2.1. PIEGĀDĀTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā piegādes termiņa
izbeigšanās nav piegādājis PASŪTĪTĀJAM Preces (vai daļu no tām);
10.2.2. PIEGĀDĀTĀJS ir pieļāvis citu Līguma saistību izpildes nokavējumu vismaz 2
(divas) reizes.
10.3. PIEGĀDĀTĀJS Līguma 10.2. punktā minētajos gadījumos maksā līgumsodu par
līgumsaistību neizpildi (papildus Līguma 7.1. punktā minētajam līgumsodam) 10% (desmit
procentu) apmērā no Līguma summas.
11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

Citi noteikumi
Līdzēji garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā
noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu
izpildi.
Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā PIELIKUMU Nr. 1, kā arī Līguma izpildes laikā
iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu
un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie
ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem
Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma
noslēgšanu un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē
juridisko spēku pēc šī Līguma parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz iepirkuma
procedūras Latvijas Republikas Satversmes tiesa ID Nr. LRST-2014/9 dokumentāciju un
PIEGĀDĀTĀJA (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu.
Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
PIEGĀDĀTĀJS nedrīkst nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
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11.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas

nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam.
11.10. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz ____ lapām (ieskaitot pielikumu),

pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks. Līgumam ir viens pielikums: „Tehniskā specifikācija un izmaksu sadalījums”.
12. Kontaktpersonas
12.1. Kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses: Par tehnisko dokumentāciju Juris Priednieks,

tālrunis 67830766, e-pasts: juris.priednieks@satv.tiesa.gov.lv, par Preču piegādi –
Leonīds Kušķis, tālrunis 67830761, e-pasts leonids.kuskis@satv.tiesa.gov.lv.
12.2. Kontaktpersonas no PIEGĀDĀTĀJA puses:
_________________________________;
tālrunis
____________________,
e-pasts:
_____________.
13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Reģ. Nr. 90000268610
Juridiskā adrese: J.Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010
Tālr. 67830736, fakss 67830770
e-pasts: tiesa@satv.tiesa.gov.lv
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts Nr. LV60TREL2300583006000
___________________________
Aldis Laviņš

PIEGĀDĀTĀJS:

___________________________

14

