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1.
1.1.

Ziņas par Pasūtītāju
Pasūtītājs
Atklāto konkursu “Metanola piegāde”, identifikācijas Nr.RŪ–2019/137 (turpmāk –
Konkurss), organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs):
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV–1495
Reģ. Nr.40103023035
Tālrunis: 67088555
Fakss: 67323917
e–pasta adrese: office@rigasudens.lv
Mājas lapa: www.rigasudens.lv
Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi

1.2. Konkursa mērķis
1.2.1. Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām
atbilstošu piegādātāju, kas Pasūtītājam piegādās metanolu.
1.3.

Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu
speciāliste Ieva Aprāne, tālrunis: 67088437, mob.25755635, e–pasta adrese:
ieva.aprane@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV–
1495, 3.korp. 306.kab.

2.
Vispārīgā informācija
2.1. Konkursa priekšmets
2.1.1. Konkursa priekšmets ir metanola, kura tehniskā specifikācija ir norādīta Pielikumā Nr.2,
piegāde uz Pasūtītāja objektu – bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”, Rīgā,
Dzintara ielā 60, saskaņā ar iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) projekta noteikumiem
(Pielikums Nr.3).
2.1.2. Plānotais maksimālais metanola apjoms ir 925 m3 (deviņi simti divdesmit pieci
kubikmetri).
2.1.3. Atsevišķās piegādes termiņš – ne ilgāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas
dienas.
2.1.4. Pasūtītājs metanola pasūtījumus plāno veikt periodā no 2019.gada novembra līdz
2020.gada aprīlim.
2.2. Konkursa izsludināšana
2.2.1. Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumus:
2.2.1.1. SIA “Rīgas ūdens” mājas lapas iepirkumu sadaļā;
2.2.1.2. interneta portālā www.iepirkumi.lv.
2.3. Līguma slēgšana
2.3.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs
Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2.3.2. Līguma projekts ir pievienots kā Pielikums Nr.3 un tā nosacījumi Pretendentam ir
saistoši, sagatavojot piedāvājumu Konkursam.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Konkursa dokumenti
Konkursa dokumenti sastāv no:
Šī Nolikuma.
Pielikuma Nr.1 – Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne.
Pielikuma Nr.2 – Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.
Pielikuma Nr.3 – Līguma projekts.

3.2. Informācijas apmaiņa
3.2.1. Nolikuma teksts tiek publicēts SIA ”Rīgas ūdens” mājas lapas iepirkumu sadaļā.
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3.2.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt
skaidrojumu
par
Nolikumu.
Iesniegums
jānosūta
uz
e–pasta
adresi
ieva.aprane@rigasudens.lv vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi.
Pasūtītājs iespējami īsā laikā atbildēs uz tiem iesniegumos ietvertajiem jautājumiem, kas
būs saņemti ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapas
iepirkumu sadaļā.
3.2.3. Nolikuma grozījumi tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā.
4.
Piedāvājuma sagatavošana
4.1. Vispārīgie nosacījumi
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2019.gada 26.septembra plkst.11.30
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvs, 306.kab., Rīgā, LV–1495.
4.2. Metanola piegādes vietas apskate
4.2.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem
tiek nodrošināta iespēja veikt metanola piegādes vietas apskati (apsekošanu).
4.2.2. Apskati piedāvājumu iesniegšanas termiņā darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00
nodrošina BAS “Daugavgrīva” Tehnoloģiskā ceha vadītājs Pjotrs Timofejevs,
tālr.67088534, mob.tālr.29391822, e–pasta adrese: pjotrs.timofejevs@rigasudens.lv.
4.2.3. Par vēlmi veikt metanola piegādes vietas apskati ieinteresētajiem piegādātājiem Nolikuma
4.2.2.punktā norādītā Pasūtītāja pilnvarotā persona jāinformē, nosūtot atbilstošu e–pastu
uz Nolikuma 4.2.2.punktā norādīto e–pasta adresi un apskates laiks jāsaskaņo, piezvanot
uz Nolikuma 4.2.2.punktā norādīto tālruņa numuru.
4.2.4. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši metanola piegādes vietas apskati, veiks
ierakstu reģistrācijas lapā, norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apskati
veikušā piegādātāja darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu, apskates datumu un parakstīsies
par piedalīšanos apskatē.
4.3. Piedāvājuma derīguma termiņš
4.3.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
4.3.2. Piedāvājuma derīguma termiņš var pārsniegt Nolikumā noteikto.
4.3.3. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam.
4.4. Piedāvājuma valoda
4.4.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma
komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut
dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā,
jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir
jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas
uz vārdiem un skaitļiem. Dokumentiem ir jābūt bez kļūdām, labojumiem vai
papildinājumiem.
4.4.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja
parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
4.5. Pretendenta piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
4.5.1. Pretendenta atlases dokumenti, kuros jāiekļauj Pretendenta kvalifikācijas pārbaudei
nepieciešamos dokumentus saskaņā ar šī Nolikuma 6.1.punkta noteikumiem;
4.5.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā jāiekļauj Nolikuma 6.2.punktā minētā
informācija.
4.6. Piedāvājuma noformējums
4.6.1. Piedāvājumam jābūt noformētam saskaņā ar Nolikuma prasībām.
4.6.2. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā
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ievieto piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus.
4.6.3. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls papīra formātā un 1
(viena) kopija uz elektroniskā datu nesēja.
4.6.4. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda:
“SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, LV–1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss,
1.stāvs, 306.kab.
Piedāvājums atklātam konkursam
“Metanola piegāde”,
id.nr. RŪ–2019/137
Neatvērt pirms 2019.gada 26.septembra plkst.11.30.
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs un e–pasta
adrese>”.
4.6.5. Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt satura rādītājam, sanumurētām lapām,
cauršūtam, parakstītam un apzīmogotam.
4.6.6. Pretendenta paraksttiesīgai personai vai pilnvarotajai personai jāparaksta piedāvājuma
oriģināls, apliecinot, ka tā ir pilnībā iepazinusies ar Konkursa dokumentiem un ir atbildīga
par sava piedāvājuma saturu.
4.6.7. Ja piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tas tālāk
netiek vērtēts.
4.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
4.7.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar Konkursa izsludināšanas dienu.
4.7.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādi, lai sūtījums sasniegtu
adresātu līdz 4.1.1.punktā noteiktajam Konkursa piedāvājumu pieņemšanas termiņam.
4.7.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti
atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
4.7.4. Pasūtītāja kontaktpersona, kura saņem Pretendenta piedāvājumus, ir atbildīga par
piedāvājumu glabāšanu neatvērtā veidā, slēgtā vietā līdz Nolikuma 4.1.1.punktā
noteiktajam piedāvājumu atvēršanas brīdim.
4.8. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība
4.8.1. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām var savos
iesniegtajos piedāvājumos veikt izmaiņas, norādot uz aploksnes: “Grozījumi piedāvājumā
atklātam konkursam “Metanola piegāde”, identifikācijas Nr.RŪ–2019/137. Neatvērt
pirms 2019.gada 26.septembra plkst.11.30”.
4.8.2. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām var savus iesniegtos
piedāvājumus atsaukt, paziņojot par to iepirkuma komisijai rakstiski, norādot uz
aploksnes: “Piedāvājuma atsaukums atklātam konkursam “Metanola piegāde”,
identifikācijas Nr.RŪ–2019/137. Neatvērt pirms 2019.gada 26.septembra plkst.11.30”.
4.8.3. Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.
4.8.4. Konkursam iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
Pretendentiem.
5.
Pretendentu atlases prasības
5.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā
5.1.1. Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība,
personālsabiedrība vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa).
5.1.2. Pretendents neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta
pirmajā daļā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem.
5.1.3. Nolikuma 5.1.2.punkta nosacījumi attiecas uz visiem personālsabiedrības biedriem vai
personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).
5.1.4. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas
likumā paredzētajā kārtībā.
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5.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
5.2.1. Pretendents ir saņēmis vai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par
Konkursa rezultātiem paziņošanas saņems Valsts ieņēmumu dienesta speciālu atļauju
(licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un saskaņā ar šo licenci
Pretendentam ir atļauta darbība ar naftas produktiem.
6.
Piedāvājuma dokumenti
6.1. Pretendenta atlases dokumenti:
6.1.1. Pieteikuma vēstule atbilstoši Nolikumā noteiktajai veidnei (Pielikums Nr.1), kuru
parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona.
6.1.2. Pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši juridiskās
personas darbību reglamentējošiem dokumentiem, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā
persona.
6.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts uzņēmums – komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija.
6.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tam jāiesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa par to, ka Pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta (laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim nedrīkst būt lielāks par 6 (sešiem) mēnešiem).
6.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts Pretendents – attiecīgās valsts, kurā
Pretendents ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, nodokļu administrācijas apliecinājumu
vai izziņu par nodokļu parādu lielāku par EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro)
neesamību (laika periods no apliecinājuma vai izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim nedrīkst būt lielāks par 6 (sešiem) mēnešiem).
6.1.6. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
lēmuma par Konkursa rezultātiem paziņošanas saņems Valsts ieņēmumu dienesta
speciālu atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, saskaņā ar
kuru Pretendentam ir atļauta darbība ar naftas produktiem (nepieciešams gadījumā, ja
minētā atļauja (licence) Pretendentam nav izsniegta līdz piedāvājuma iesniegšanai).
6.2. Tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti
6.2.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto
veidni.
6.2.2. Piedāvātā metanola kvalitātes sertifikāts, drošības datu lapa un lietošanas instrukcija.
6.2.3. Transportlīdzekļa, ar kuru Pretendents plāno piegādāt metanolu, tehniskā specifikācija
(cisternas ietilpība m3, sūkņa esamība u.c.).
6.2.4. Sagatavojot Tehnisko un finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka:
6.2.4.1. cenā jāietver visas Pretendenta metanola piegādes izmaksas – darbinieku algu,
transporta izmaksas, kā arī visas citas ar metanola piegādi saistītās izmaksas.
6.2.4.2. cenai jābūt norādītai EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
7.

Piedāvājumu atvēršanas un izvērtēšanas kārtība un termiņi
Piedāvājumi, kas saņemti pēc 4.1.1.punktā noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek
neatvērtā veidā nosūtīti Pretendentam atpakaļ uz adresi, kas norādīta, iesniedzot
piedāvājumu.

7.1. Konkursa piedāvājumu atvēršana
7.1.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 26.septembrī, plkst.11.30, Rīgā, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Mazajā zālē (313.telpa).
7.1.1. Konkursa piedāvājumu atvēršanas komisijas sēdē var piedalīties Pretendentu pārstāvji.
7.1.2. Atklājot piedāvājumu atvēršanas sēdi, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
7.1.2.1. paziņo komisijas sastāvu;
7.1.2.2. nosauc Pretendentus, kuri iesnieguši piedāvājumus.
7.1.3. Pēc tam piedāvājumu saņemšanas kārtībā tiek atvērtas slēgtās aploksnes
6

7.1.4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs nosauc katra Pretendenta finanšu piedāvājumu.
7.1.5. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek
fiksētas piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
7.1.6. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sēdes atklātā daļa tiek slēgta, un
turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
7.1.7. Ja Pretendents pieprasa, komisija piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
izsniedz Pretendentam šīs sanāksmes protokola izrakstu.
7.2. Piedāvājumu vērtēšana
7.2.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija:
7.2.1.1. Atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu piedāvājumu ar
viszemāko cenu.
7.2.1.2. Veiks piedāvājuma noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja
piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, tai skaitā, ja
Pretendents piedāvājumā iekļāvis dokumentus un aprakstus ne latviešu valodā un
piedāvājumam nav pievienojis atbilstošus tulkojumus latviešu valodā, iepirkuma
komisija var piedāvājumu tālāk nevērtēt.
7.2.1.3. Pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto
atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 5. un 6.sadaļas prasībām. Ja Pretendents
nav iesniedzis visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases
dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai iepirkuma
komisijai rodas šaubas par dokumenta juridisko spēku, iepirkuma komisija var lūgt
Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt atbilstošu skaidrojumu, vai
arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā.
7.2.1.4. Pēc Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, atlases
dokumentu pārbaudes, iepirkuma komisija veic Pretendenta tehniskā piedāvājuma
vērtēšanu. Par atbilstošu tiks atzīts tikai tas piedāvājums, kas pilnībā atbildīs
Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.2) un Nolikumā norādītajām tehniskā
piedāvājuma sagatavošanas prasībām.
7.2.2. Komisija informāciju par to, vai uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas izslēgšanas nosacījumi, pārbauda, izmantojot
VRAA Elektroniskās Informācijas sistēmas datu bāzi un citas publiskās datu bāzes.
7.2.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija noraidīs nepamatoti lētus piedāvājumus.
7.2.4. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par
neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai viņa piedāvājums tiks atzīts par
neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija vērtēs tā Pretendenta
piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis
Pretendents vai viņa piedāvājums tiks noraidīti, iepirkuma komisija vērtēs piedāvājumu ar
nākamo viszemāko cenu.
7.2.5. Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas
Pretendentam, kurš piedāvājumu būs iesniedzis pirmais.
7.3. Piedāvājumu izvērtēšanas termiņš
7.3.1. Komisija piedāvājumus izvērtē termiņā, kas nepārsniedz Nolikumā noteikto piedāvājuma
spēkā esamības termiņu.
7.3.2. Ja nepieciešams izvērtēšanas termiņa pagarinājums, komisija rakstiski vienojas ar
Pretendentiem, kuri nav izslēgti no vērtēšanas.
8.
Iepirkuma komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisijas darbība
8.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisijas tiesības
un pienākumus nosaka šis Nolikums.
8.1.2. Iepirkuma komisijas sēdes vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.
8.1.3. Iepirkuma komisijas locekļi nevar vienlaicīgi pārstāvēt gan Pasūtītāju, gan Pretendentu.
8.1.4. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas
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locekļiem un komisijas priekšsēdētājs.
8.1.5. Iepirkuma komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildus informāciju par
iepirkuma procedūras dokumentiem un izvērtē Pretendentu piedāvājumus. Konkursa
nolikums, tā grozījumi un Konkursa rezultāti akceptējami valdē.
8.1.6. Lēmumus iepirkuma komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir
vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
8.1.7. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta visi komisijas locekļi,
kas piedalījušies sēdē, komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.
8.2. Pasūtītāja tiesības
8.2.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt Nolikumu informējot Piegādātājus
Nolikuma 3.2.3.punktā noteiktajā kārtībā.
8.2.2. Pieprasīt no Pretendenta precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.
8.2.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
Pirms darba uzsākšanas komisijā, speciālists vai eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav
tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda konkrēta
Pretendenta izvēlē vai darbībā. Eksperti vai speciālisti savu viedokli komisijai iesniedz
rakstiski un pievieno sēdes protokolam. Pieaicinātajam speciālistam vai ekspertam nav
balss tiesību komisijā.
8.2.4. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.2.5. Lemt par Konkursa termiņa pagarināšanu vai jaunas procedūras izsludināšanu.
8.2.6. Neizskatīt piedāvājumus, ja Pretendents nav iesniedzis šim Nolikumam atbilstošus
kvalifikācijas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā Nolikumā
noteiktajām prasībām.
8.2.7. Veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un
atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam.
8.2.8. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai viens Pretendents
un tā piedāvājums atbilst šim Nolikumam.
8.2.9. Veikt citas darbības, kas izriet no šī Nolikuma.
8.3. Pasūtītāja pienākumi
8.3.1. Izskatīt un izvērtēt iesniegtos Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Nolikumu.
8.3.2. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājam ir aizliegts izpaust
Pretendentu sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu aizliegts izpaust līdz
rezultātu paziņošanas brīdim.
8.3.3. Neizpaust iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturu, izņemot gadījumus, kas
paredzēti normatīvajos aktos.
9.
Pretendentu tiesības un pienākumi
9.1. Pretendentu tiesības
9.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents,
iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Konkursa nolikumā iekļautos un
normatīvo aktu nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei.
9.2. Pretendentu pienākumi
9.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā
iekļautajām Pasūtītāja prasībām.
9.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja pārbaudot iepriekš
pieminētos datus, konstatēs, ka, Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no
tālākas līdzdalības Konkursā var tikt izslēgts.
9.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi izskatīšanas,
precizēšanas un piedāvājumu novērtēšanas procesā, kā arī līguma parakstīšanas lēmumu
pieņemšanas laikā, var būt par pamatu Pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.
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10.
Lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšana un iepirkuma līguma slēgšana
10.1. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu par Konkursa izbeigšanu, akceptējot šo lēmumu
Pasūtītāja valdē.
10.2. Motivētu lēmumu slēgt līgumu vai izbeigt Konkursu, komisija pieņem ar vienkāršu balsu
vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Šo lēmumu izskata
Pasūtītāja valde.
10.3. Pasūtītājs par pieņemto lēmumu informē Pretendentus ne vēlāk par 5 (piecām) darba
dienām pēc lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas, nosūtot Pretendentiem
paziņojumu par Konkursa rezultātiem.
10.4. Konkursā uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma
par Konkursa rezultātiem paziņošanas jāsaņem Valsts ieņēmumu dienesta speciāla atļauja
(licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, saskaņā ar kuru
Pretendentam ir atļauta darbība ar naftas produktiem, kā arī jāierodas parakstīt piegādes
līgums.
10.5. Ja Konkursa uzvarētājs neizpilda Nolikuma 10.4.punktā noteiktos nosacījumus, tai skaitā,
neierodas parakstīt līgumu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir
atteicies no līguma noslēgšanas, un attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus.
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Pielikums Nr.1
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā “Metanola piegāde”,
identifikācijas Nr.RŪ-2019/137, veidne
1. Iesniedzot šo pieteikumu, piesakām savu dalību SIA “Rīgas ūdens” atklātā konkursā
“Metanola piegāde”, id.nr.RŪ–2019/137 (turpmāk – atklāts konkurss).
2. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītajā kārtībā SIA “Rīgas ūdens” piegādāt
metanolu, kas atbilst atklāta konkursa nolikumā norādītajām prasībām.
3. Apliecinām, ka:
3.1. esam saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta speciālu atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes
preču noliktavas turētāja darbībai un saskaņā ar šo licenci mums ir atļauta darbība ar
naftas produktiem;
3.2. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, varam nodrošināt metanola piegādi
nekavējoties pēc līguma spēkā stāšanās;
3.3. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa;
3.4. uz <Pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
3.5. atklātā konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
3.6. piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigu datuma.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>
<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>
<Pretendenta bankas rekvizīti>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
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Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija, tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne
Tehniskā specifikācija
BAS “Daugavgrīva” teritorijā izvietotā metanola uzglabāšanas rezervuāra konstrukciju un parametrus skatīt attēlos zemāk.
Lai saņemtu minētā rezervuāra lietošanas instrukciju elektroniskā formātā, ja tas nepieciešams Pretendenta piedāvājuma sagatavošanai,
Pretendentam jānosūta pieprasījums uz Nolikuma 1.3.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e–pasta adresi.
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Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne
Prasības

Piedāvājums
<…>
<…>

Nosaukums
Ražotājs

Metanols CH3OH

Atbilstība standartam

IMPCA (International Methanol Producers &
Consumers Association)
Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums bez nešķīstošiem
piemaisījumiem
0,791 – 0,793
99,85 %
30
Sajaucas ar ūdeni, neradot saduļķojumu un opalescenci

<…>

64,0 – 65,5

<…>

0,1
0,0015
0,5
0,003
0,1
60

<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

Ārējais izskats
Blīvums pie 200 C, g/cm3
Tīrības pakāpe, min %
Acetons, max mg/kg
Sajaucamība ar ūdeni
Temperatūras robežas:
Vārīšanās robeža, 0C Pie 760mm Hg
Ūdens masasdaļa, max %
Brīvo skābju masasdaļa pārrēķinot uz skudru skābi, max %
Hlorīdi kā Cl- max mg/kg
Aldehīdu un ketonu masasdaļa pārrēķinot uz acetonu, max %
Dzelzs saturs, max mg/kg
Izmēģinājumi ar kālija permanganātu pie 150C, minūtes, min
Amonjaka un aminosavienojumu masasdaļa pārrēķinot uz
amonjaku, max %
Sēra masasdaļa, max mg/kg
Īpatnējā elektrovadāmība, max S/m
Etilspirta masasdaļa, max mg/kg
Krāsainība pēc platīna–kobalta skalas, Hazena vienības, max

<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

<…>

0,00001
0,5
0,00005
100
5
Preces cena par 1 m3, EUR, bez PVN:

<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

13

Pielikums Nr.3
Līgums Nr.______________
par metanola piegādi
(iepirkuma id.Nr.RŪ-2019/137)
Rīgā, 2019.gada ___.__________
SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas
personā, kura darbojas uz valdes 2019.gada __.___________ lēmuma (protokols
Nr.2.4.1/2019/__) pamata, turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un
________________, reģ.Nr._____________, tās _______________ personā, kurš darbojas uz
_____________ pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. Līgumā lietotie termini
1.1. Prece – ražotāja __________ metanols, kura tehniskā specifikācija norādīta Pielikumā
Nr.1 un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa.
1.2. Pirkuma maksa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preci Līgumā noteiktajā
kārtībā. Pirkuma maksa atbilst īstai Preces vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja
izdevumus un Piegādātāja peļņu. Pirkuma maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā Pielikumā
Nr.1 norādīto cenu.
1.3. Piegāde – Preces nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2010) noteikumiem pēc
adreses Dzintara ielā 60, Rīgā, Latvijā, un izkraušana (pārsūknēšana) Pircēja norādītajā
vietā atbilstoši aprīkotā tvertnē.
1.4. Pasūtījums – Pircēja veikts attiecīgās Preču partijas pasūtījums (uz Piegādātāja e-pastu).
Pasūtījumā Pircēja pārstāvis norāda Preču nosaukumu, daudzumu un Piegādes dienu.
1.5. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preču piegādi apliecinošs
dokuments. Attaisnojuma dokumentā jābūt ietvertai šādai informācijai:
1.5.1. Līguma numurs un datums;
1.5.2. nododamo Preču nosaukums, daudzums un cena;
1.5.3. Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas vieta un laiks;
1.5.4. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā noteiktā informācija.
1.6. Derīguma termiņš – Līgumā noteikts laika periods, kurā Precei jāsaglabā visas īpašības
un kurā Piegādātājs Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina Preces nomaiņu
pret līdzvērtīgu.
2. Līguma priekšmets
2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam un Pircējs apņemas pieņemt īpašumā Preci
Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.2. Pircējs apņemas samaksāt Preču Pirkuma maksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.3. Piegādātājs apņemas pēc Pircēja pirmā pieprasījuma sniegt informāciju par Preču
piegādes gaitu.
2.4. Puses, noslēdzot Līgumu, apliecina, ka:
2.4.1. ir pilnībā apspriedušas Līguma noteikumus, atzīst tos par abpusēji izdevīgiem, un
apņemas pildīt tos pilnā apmērā;
2.4.2. Pusēm ir tiesības nodarboties ar to uzņēmējdarbību, ko tās šobrīd veic, tām ir
tiesības būt par sava īpašuma un aktīvu īpašnieku, tās ir izpildījušas visas
normatīvo aktu prasības attiecībā uz savu uzņēmējdarbību;
2.4.3. Līguma noslēgšana, pienākumu izpilde un noteikumu ievērošana:
2.4.3.1. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu spēkā esošu likumu, noteikumu vai
norādījumu, spriedumu, lēmumu vai atļauju, kas ir saistoši Pusēm, vai kas
attiecas uz to īpašumu vai aktīviem;

2.4.3.2. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu līgumu, kas attiecas uz to īpašumu vai
aktīviem, neradīs jebkādu šāda līguma noteikumu laušanu vai neizpildi;
2.4.3.3. nebūs pretrunā ne ar vienu Pušu statūtu noteikumu.
3. Piegādes noteikumi un kvalitātes apliecinājumi
3.1. Pārdevējs veic Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem, pamatojoties uz Pircēja
rakstveida Pasūtījumiem, kas tiek nosūtīti uz Piegādātāja e-pasta adresi: _____________.
3.2. Piegāde tiek veikta Pasūtījumā norādītajā termiņā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) dienu laikā no
Pasūtījuma nosūtīšanas dienas.
3.3. Maksimālais Līguma ietvaros Piegādājamais Preces apjoms ir 925 m3 (deviņi simti
divdesmit pieci kubikmetri). Vienā Piegādes reizē piegādājamais Preces apjoms nevar
būt lielāks par 27 m3 (divdesmit septiņiem kubikmetriem).
3.4. Pircējs nodrošina Piegādātājam piekļuvi Preces piegādes vietai.
3.5. Preces pārsūknēšana no transportlīdzekļa cisternas Preces tvertnē tiek veikta vienīgi
Pircēja atbildīgās personas klātbūtnē.
3.6. Piegādātājs Preci piegādā atbilstoši normatīviem aprīkotā transportlīdzekļa cisternā, kas
iepriekš iztīrīta no citiem produktiem.
3.7. Preces pārsūknēšanu no transportlīdzekļa cisternas Preces tvertnē veic transportlīdzekļa,
ar kuru piegādāta Prece, vadītājs, izmantojot transportlīdzekļa sūknēšanas iekārtas.
3.8. Piegādātājs nodrošina iespēju Pircēja atbildīgajām personām no katras transportlīdzekļa
cisternas sekcijas pirms Preces pārsūknēšanas tvertnē paņemt piegādātās Preces paraugus
kvalitātes pārbaudēm.
3.9. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Prece tās piegādes brīdī piederēs vienīgi viņam,
nebūs jebkādā veidā atsavināta, ieķīlāta, apgrūtināta, par Preci nebūs reģistrēti aizliegumi
un nepastāvēs strīds.
3.10. Piegādātājs apliecina, ka Prece līdz Piegādei Pircējam tiks glabāta tai piemērotos
apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.
3.11. Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Attaisnojuma
dokumentu.
3.12. Piegādātājs apliecina, ka Līguma ietvaros tiks piegādāta izmantošanai Eiropas Savienības
un Latvijas Republikas teritorijā sertificēta Prece un tās ekspluatācija atbilstoši tās
uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumus vai kaitējumu cilvēka
veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.
3.13. Piegādātājs garantē, ka par Preci Piegādes brīdī būs samaksāti visi ievedmuitas nodokļi
un nodevas.
3.14. Piegādātājs apliecina, ka piegādātā Prece atbildīs Pielikumā Nr.1 norādītajiem
parametriem. Atbilstību apliecina Piegādātāja izsniegts kvalitātes sertifikāts, ko Pircējs
saņem kopā ar Attaisnojuma dokumentu.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4. Preču pieņemšanas noteikumi
Vienlaicīgi ar Preces Piegādi Piegādātājs Pircēja atbildīgajai personai izsniedz attiecīgo
Attaisnojuma dokumentu, piegādātās Preces kvalitātes apliecību (sertifikātu), drošības
datu lapu un parakstās Valsts ieņēmumu dienesta Pircējam izsniegtajā BL sērijas izziņā
par piegādātās Preces daudzumu.
Pircēja pilnvarotais pārstāvis veic Preču pārbaudi uz vietas un pārbauda Attaisnojuma
dokumentā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, novērtē Preču kvalitāti, atbilstību
Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā,
pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam
pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.
Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš
visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma
noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.
Preces netiek pieņemtas, ja tās neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām.
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4.5. Pircējs pieņem Preces tikai pēc ārēja izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par
Preču apslēptiem trūkumiem, Preču kvalitāti un atbilstību Līgumam.
4.6. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Attaisnojuma dokumentā
norādītās Pirkuma maksas apmaksai.
5. Norēķinu kārtība
5.1. Puses vienojas, ka Pirkuma maksa ir EUR ___________ (____________ euro un ___
centi) par 1 m3 (vienu kubikmetru) Preces bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN
tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
5.2. Pircējs veic attiecīgā pasūtījuma Pirkuma maksas maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā
no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.3. Pircējs veic maksājumu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto
Piegādātāja bankas kontu.
6. Strīdu risināšana
6.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
6.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās
par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7. Preces Derīguma termiņš un Pušu atbildība
7.1. Puses vienojas, ka Preču Derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši. Derīguma termiņa
saistības sākas ar Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas brīdi.
7.2. Pircējs, konstatējot Preču neatbilstību Līgumam, to bojājumus, apslēptus trūkumus vai
neatbilstību kvalitātei, 5 (piecu) dienu laikā sagatavo pieprasījumu par trūkumu
novēršanu.
7.3. Piegādātājs veic Derīguma termiņa saistību izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no
Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas.
7.4. Piegādātājs, pamatojoties uz Pircēja pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu
darbaspēku veic Preču nomaiņu pret līdzvērtīgām.
7.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Derīguma termiņa saistību izpildi vai Līguma
3.2.punktā norādīto Piegādes termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 % (vienas
desmitās daļas procenta) apmērā no attiecīgā Pasūtījuma Pirkuma maksas par katru
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no šīs Pirkuma maksas. Šo
līgumsodu Pircējs ir tiesīgs ieturēt no summām, kuras Piegādātājam pienākas saskaņā ar
Līgumu.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.
7.7. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, veicot Piegādi, Pircējam vai trešajām
personā radušies Piegādātāja vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina
zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgā Pircēja pieprasījuma saņemšanas
dienas. Zaudējuma apmēriem ir jābūt apstiprinātiem ar attiecīgiem dokumentiem.
7.8. Visi uz Preci attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma dokumenta
parakstīšanas.
8. Līguma termiņš
8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pircējam tiek izsniegta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa
naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, un darbojas līdz tajā noteikto
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Pircējs Līguma ietvaros veic Pasūtījumus un Piegādātājs piegādā Preces līdz Līguma
3.3.punktā noteiktā maksimālā Preces apjoma sasniegšanai.
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8.3. Puses vienojas, ka Pircējam ir tiesības uzskatīt, ka Piegādātājs ir vienpusēji atkāpies no
Līguma, ja:
8.3.1. Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 3 (trīs) dienas;
8.3.2. tiesā ir iesniegts pieteikums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.3.3. Piegādātājs piegādājis Līgumam neatbilstošas Preces, pēc Pircēja pieprasījuma nav
novērsis trūkumus.
8.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot Piegādātāju rakstveidā
vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Piegādātājs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas par to, ka
Prece nav nopirkta Līgumā noteiktajā maksimālajā apjomā.
8.5. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:
8.5.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.5.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija
izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
8.5.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir
būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
8.5.4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja,
reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai
citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.
9. Nepārvaramā vara
9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir
nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ.
Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas
kontroles, ieskaitot karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus,
valsts institūciju noteiktos ierobežojumus. Nepārvarama vara neietver sevī Preču ražotāju
vai pārvadātāju rīcību.
9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
10. Citi noteikumi
10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu
vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
10.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no
šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida
piekrišanas.
10.3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes.
Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
10.4. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par
cenām utml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām
tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad
informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no
Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu
saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga
pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas
prettiesiska izpaušana.
10.5. Pircēja kontaktpersona Līguma izpildē, kura ir pilnvarota sagatavot Pasūtījumus un
pieņemt Preces, parakstot Attaisnojuma dokumentu, ir ______________.
10.6. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________.
10.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz __ lapaspusēm ar
Pielikumu Nr.1 uz __ lapaspusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
11. Pušu rekvizīti
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