CENU APTAUJAS
”KAFIJAS TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTU PIEGĀDE UN IZVIETOŠANA”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2019/138)
NOTEIKUMI
1.
1.1.

1.2.

2.

2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

4.
4.1.

Iepirkuma priekšmets un termiņš
Iepirkuma priekšmets – 8 (astoņu) kafijas tirdzniecības automātu piegāde un izvietošana
SIA “Rīgas ūdens” objektos (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(Pielikums Nr.1), līguma projekta noteikumiem (Pielikums Nr.5) un saistošo normatīvo
aktu prasībām.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no kafijas tirdzniecības
automātu piegādes un uzstādīšanas dienas.
Cenu aptaujas (turpmāk – Aptauja) organizācija
Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu
speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.
Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms Aptaujas noteikumos
noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir rakstveidā pieprasījis papildus
informāciju par Aptaujas noteikumiem, Pasūtītājs to sniedz, atbildes publicējot mājas lapā
www.rigasudens.lv.
Piedāvājuma iesniegšana un noformējums
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 16.septembra plkst.11.00 Zigfrīda Annas
Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvā, 306.kab., Rīgā, LV-1495.
Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē).
Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls papīra formātā un 1
(viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja, uz eksemplāriem atbilstoši
saturam norādot ”Oriģināls” vai ”Kopija”. Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija
jāsagatavo arī MS Excel programmā.
Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda:
“SIA “Rīgas ūdens”, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1,
3.korpuss, 1.stāvs, 306.kab.
Piedāvājums cenu aptaujai
“Kafijas tirdzniecības automātu piegāde un izvietošana”
id.nr. RŪ-2019/138
Neatvērt pirms 2019.gada 16.septembra plkst.11.00
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs un e-pasta
adrese>”
Pretendenta paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotajai personai jāparaksta piedāvājuma
oriģināls, apliecinot, ka tā ir pilnībā iepazinusies ar Aptaujas dokumentiem un ir atbildīga
par sava piedāvājuma saturu.
Piedāvājuma oriģināla dokumentiem ir jābūt cauršūtiem, sanumurētām lapām,
parakstītiem un apzīmogotiem, ar pievienotu satura rādītāju.
Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj dokumenti
vai apraksti latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotiem
atbilstoši apliecinātiem tulkojumiem latviešu valodā.
Prasības Pretendentiem
Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Pretendents neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta
pirmajā daļā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem.
Pretendents pēdējo 2 (divu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas)
vismaz 3 (trim) pasūtītājiem (juridiskām personām) katram ir piegādājis vismaz vienu
kafijas tirdzniecības automātu un nodrošinājis piegādātā automāta apkopi un uzpildīšanu
vismaz 1 (vienu) gadu (nepārtraukti).
Iesniedzamie dokumenti
Pieteikuma vēstule dalībai Aptaujā (Pielikums Nr.2).
Pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši juridiskās
personas darbību reglamentējošiem dokumentiem, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā
persona.
Pasūtītāju, kuriem Pretendents ir sniedzies Aptaujas noteikumu 4.3.punktā minētos
pakalpojumus, saraksts atbilstoši Pielikumā Nr.3 norādītajai veidnei.
Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikumā Nr.4 norādīto veidni.
Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

6.
6.1.

Piedāvājuma derīguma termiņš:
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no pieteikuma dalībai
(piedāvājuma) iesniegšanas termiņa beigām.

7.
7.1.

Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc Aptaujas noteikumos norādītā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti.
Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija:
atlasīs piedāvājumu ar Aptaujas noteikumu prasībām atbilstoši noformētu Finanšu
piedāvājumu ar viszemāko cenu;
veiks piedāvājuma noformējuma atbilstības Aptaujas noteikumu prasībām pārbaudi. Ja
piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Aptaujas noteikumu prasībām, piedāvājums
tālāk vērtēts netiek;
Pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases
dokumentu atbilstību Aptaujas noteikumu 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
Aptaujā.
Pēc Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, atlases dokumentu
pārbaudes, iepirkuma komisija veic Pretendenta tehniskā piedāvājumu vērtēšanu.
Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par
neatbilstošu Aptaujas noteikumu noteiktām atlases prasībām vai viņa piedāvājums tiks
atzīts par neatbilstošu Aptaujas noteikumu prasībām 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 noraidīts, iepirkuma
komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.
Līgums, kura projekts pievienots Pielikumā Nr.5, tiks noslēgts ar Pretendentu, kurš būs
iesniedzis Aptaujas noteikumiem atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par tiesību piešķiršanu slēgt Līgumu par Preču
piegādi pieņemšanas visi Pretendenti tiks informēti par Pasūtītāja pieņemto lēmumu.
Aptaujā uzvarējušam Pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā
uzaicinājuma jāierodas parakstīt Līgumu.
Ja Aptaujas uzvarētājs Nolikuma 7.6.punktā noteiktajā termiņā nebūs ieradies parakstīt
Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Aptaujas uzvarētājs ir atteicies no Līguma
noslēgšanas un attiecīgi pārskatīt Aptaujas rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, kura
2

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

piedāvājums ir ar nākamo viszemāko cenu.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.

Lēmums par Aptaujas pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultāta
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par Aptaujas izbeigšanu, ja:
nav saņemts neviens piedāvājums;
nav saņemts neviens Aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums;
visi atbilstoši piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursus.
Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
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Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija
1.

2.

Kafijas tirdzniecības automātiem jānodrošina iespēja:
1) SIA ”Rīgas ūdens” darbiniekiem ar kafijas automātu pieejas kartēm (bez lietotāja
identifikācijas) saņemt tējas un kafijas dzērienus (turpmāk – Dzērieni), ko apmaksā
SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar Līguma noteikumiem,
2) Personām par saviem līdzekļiem pirkt kafijas tirdzniecības automātu sortimentā esošo
preču klāstu.
Kafijas tirdzniecības automātos SIA ”Rīgas ūdens” darbiniekiem ar kafijas automātu
pieejas kartēm (bez lietotāja identifikācijas) bez maksas (apmaksu veic SIA ”Rīgas ūdens”)
ir iespējams saņemt vismaz viena veida tējas dzērienu un vismaz piecus šādus kafijas
dzērienus – pupiņu kafija (melna kafija), pupiņu kafija ar pienu, kapučīno, late, espresso.
Pretendents piedāvājumā par piedāvātajiem dzērieniem norāda šādu informāciju:
Dzēriena daudzums glāzītē (ml)
Pasūtītāja
prasības

Pretendenta
piedāvājums

Pupiņu
kafijas
deva, grami

Pupiņu kafija
ar pienu

Vismaz 300 ml

<…>

<…>

<…>

-

2.

Pupiņu
Kafija

Vismaz 250 ml

<…>

<…>

<…>

-

3.

Kapučīno

Vismaz 300 ml

<…>

<…>

<…>

-

4.

Late

Vismaz 300 ml

<…>

<…>

<…>

-

5.

Espresso

Vismaz 60 ml

<…>

<…>

<…>

-

6.

Tēja

Vismaz 300 ml

<…>

-

-

<…>

Nr.

Dzēriena
nosaukums

1.

Piena
deva, grami
vai ml

Tējas deva,
grami

3.

Kafijas dzērienam jābūt pagatavotam, izmantojot 100 % Arabica kafijas pupiņas.
Pretendents piedāvājumā norāda šādu informāciju:
Kafijas pupiņu ražotājs
<…>
Kafijas pupiņu grauzdējuma pakāpe
<…>
(pēc 5 ballu skalas):
Tējas ražotājs:
<…>

4.
5.

Piegādātājam jānodrošina dzērienu glāzes ar vāciņu un karotītes vai maisāmie kociņi.
Kafijas tirdzniecības automātiem jābūt aprīkotiem ar iekšējo ūdens tvertni (lokālais
pieslēgums pie ūdensvada un kanalizācijas nav iespējams).
Pretendentam jānodrošina kopā 8 (astoņu) kafijas tirdzniecības automātu uzstādīšana šādās
SIA “Rīgas ūdens” telpās:
− Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, 3.korpusa 1.stāvā;
− Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, 5.korpusa 1.stāvā;
− Bauskas ielā 209, Rīgā;
− Bauskas ielā 209, Rīgā (no Ziepniekkalna ielas puses);
− Dzintara ielā 60, Rīgā;

6.
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

− Ilzenes ielā 1 E, Rīgā;
− Ilzenes ielā 1D, Rīgā;
− sūkņu stacijā “Baltezers”, Ādažu novadā.
Piegādātājam jānodrošina kafijas tirdzniecības automātu uzstādīšana augstāk norādītajās
vietās, to regulāra apkope, uzpilde ar nepieciešamajiem produktiem, lai nodrošinātu
dzērienu pieejamību bez kafijas tirdzniecības automātu darbības pārtraukumiem 24h/7
dienas nedēļā (izņemot kafijas tirdzniecības automātu uzpildīšanas un apkopes laiku).
Kafijas tirdzniecības automātu piegādes un uzstādīšanas termiņš – ne ilgāks kā 10 (desmit)
dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Dzērienu, ko apmaksā SIA “Rīgas ūdens”, saņemšanas nodrošināšanai piegādātājam
jāizsniedz kafijas automātu pieejas kartes (bez lietotāja identifikācijas). Ar katru izsniegto
karti katru mēnesi ir jābūt pieejamam 21 tirdzniecības automāta sortimentā esošajam
dzērienam.
Orientējošais nepieciešamo kafijas automātu pieejas karšu skaits – 673 gab.
Piegādātājam jāuzskaita un rēķinā jāuzrāda faktiskais dzērienu patēriņš, kas saņemts,
izmantojot kafijas automātu pieejas kartes konkrētajā mēnesī.
SIA “Rīgas ūdens” apmaksā faktisko dzērienu patēriņu par katru mēnesi atbilstoši
izmantotajām kafijas automātu pieejas kartēm.
Piegādātājs apmaksā:
1) Kafijas tirdzniecības automāta novietnes vietas nomas maksu – 30,00 EUR/mēnesī par
1 kafijas tirdzniecības automāta novietošanu;
2) Kafijas tirdzniecības automāta patērēto elektroenerģiju saskaņā ar SIA ”Rīgas ūdens”
apstiprinātajiem tarifiem. Cenu aptaujas izsludināšanas dienā ir spēkā šādi SIA ”Rīgas
ūdens” apstiprinātie tarifi:
- maksa par elektroenerģiju – 0,1307 EUR/kWh, bez PVN;
- maksa par ievadaizsardzības strāvas lielumu 0,4959 EUR/A/mēnesī, bez PVN.
Minētais tarifu apmērs līguma izpildes laikā var mainīties.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta bankas rekvizīti>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa
numuri, e-pasta adreses>
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Pielikums Nr.2
Pieteikums dalībai cenu aptaujā
”Kafijas tirdzniecības automātu piegāde un izvietošana”,
identifikācijas Nr. RŪ-2019/138
1. Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> (turpmāk –
Pretendents) piesaka savu dalību SIA „Rīgas ūdens” rīkotajā cenu aptaujā ”Kafijas
tirdzniecības automātu piegāde un izvietošana” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/138; turpmāk –
Cenu aptauja).
2. Apliecinām, ka gadījumā, ja ar Pretendentu Cenu aptaujas rezultātā tiks noslēgts līgums,
Pretendents var nodrošināt kafijas tirdzniecības automātu piegādi un uzstādīšanu <dienu
skaits, kas nav ilgāks par 10 (desmit) kalendārajām dienām> kalendāro dienu laikā no
Līguma spēkā stāšanās dienas, nodrošināt to apkopi un produktu uzpildīšanu, kā arī izsniegt
kafijas automātu pieejas kartes (bez lietotāja identifikācijas) un nodrošināt to darbību
atbilstoši Cenu aptaujas noteikumu prasībām.
3. Apliecinām, ka kafijas dzērienu pagatavošanā tiks izmantotas 100 % Arabica kafijas pupiņas.
4. Apliecinām, ka:
4.1. visa Cenu aptaujai sniegtā informācija ir patiesa.
4.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta
izslēgšanas nosacījumi,
4.3. Cenu aptaujas prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
4.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigu datuma.
5. Pretendenta kontaktpersona: <amats, vārds, uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta bankas rekvizīti>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa
numuri, e-pasta adreses>

6

Pielikums Nr.3
Informācija par Pretendenta pieredzi
Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> ir veicis kafijas
tirdzniecības automātu uzstādīšanu, apkopi un uzpildīšanu1:

Nr.

Objekta
adrese, kurā
kafijas
tirdzniecības
automāts
izvietots

Kafijas
tirdzniecības
automātu
skaits

Līguma
darbības
periods (gads
un mēnesis)

Sniegtie
pakalpojumi
(uzstādīšana,
apkope,
uzpildīšana
u.c.)

1.
<...>

<…>
<…>

<…>
<…>

<…>
<…>

<…>
<…>

Otras līguma
slēdzējas puses
kontaktinformācija
(vārds, uzvārds,
amats,
tālruņa numurs,
e-pasta adrese)
<…>
<…>

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

1

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Noteikumu 4.3.punkta prasībai.
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Pielikums Nr.4
Finanšu piedāvājuma veidne
Ar šo, iesniedzot finanšu piedāvājumu cenu aptaujai “Kafijas tirdzniecības automātu
piegāde un izvietošana”, identifikācijas Nr.RŪ-2019/138, piedāvājam nodrošināt tējas un kafijas
dzērienus (turpmāk – dzēriens), izmantojot kafijas tirdzniecības automātus, par zemāk
norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi
saskaņā ar cenu aptaujas noteikumu prasībām, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un
saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ietvertas visas ar kafijas tirdzniecības automātu
uzstādīšanu, apkopi un uzpildīšanu, saistītās izmaksas:

Nr.p.k.

Dzēriena nosaukums

Dzērienu
skaits mēnesī,
gab*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pupiņu kafija ar pienu
Pupiņu Kafija
Kapučīno
Late
Espresso
Tēja

1 600
1 000
1 700
1 200
800
450

Cena par 1
kafijas dzērienu/
tēju (EUR bez
PVN)

Kopā maksa
mēnesī par kafijas
dzērieniem/ tēju
(EUR bez PVN)

* Norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs, kas tiks ņemts vērā Pretendentu piedāvājumu
vērtēšanā. Dzērienu skaits, kuru apmaksā SIA “Rīgas ūdens” un kuru saņemšanas nodrošināšanai
piegādātājam jāizsniedz kafijas automātu pieejas kartes. Dzērienu skaits norādīts aptuvenais
(plānotais) un SIA “Rīgas ūdens” negarantē norādīto skaitu.
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās
personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
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Pielikums Nr.5
Līguma projekts
Līgums Nr.______________
par kafijas tirdzniecības automātu piegādi un izvietošanu
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/138)
Rīgā, 2019.gada ___._____________
SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā,
kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2019.gada ________ lēmuma (protokols
Nr.2.4.1/2019/______) pamata, turpmāk – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
_________, reģ. Nr.____________, tās _______________ personā, kur_ darbojas uz _____
pamata, turpmāk – „Uzņēmējs”, no otras puses, turpmāk abi kopā – „Puses”, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk – „Līgums”:
I Līgumā priekšmets
1.1. Uzņēmējs apņemas nodrošināt kafijas tirdzniecības automātu (turpmāk – Automāti) piegādi
un uzstādīšanu Pielikumā Nr.1 norādītajos Pasūtītāja objektos, kā arī veikt uzstādīto Automātu
apkopi un uzpildi ar nepieciešamajiem produktiem, lai nodrošinātu iespēju Pasūtītāja
darbiniekiem saņemt Automātu sortimentā esošos kafijas un tējas dzērienus (turpmāk –
Pakalpojums).
1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par sniegtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā
kārtībā.
II Pakalpojumu sniegšanas kārtība
2.1. Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto.
2.2. Automātu piegādi un uzstādīšanu Pielikumā Nr.1 norādītajos Pasūtītāja objektos Uzņēmējs
veic ________ dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.3. Automātu piegādes un uzstādīšanas dienā Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam dzērienu
saņemšanai nepieciešamās kartes atbilstoši Pasūtītāja norādītajam karšu skaitam. Minētās kartes
Pasūtītājam tiek izsniegtas un pēc Pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām Uzņēmējam nodotas,
Pusēm parakstot attiecīgus nodošanas – pieņemšanas aktus.
III Norēķinu kārtība
3.1. Cena par vienu dzērienu ir EUR _______ bez PVN. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
3.2. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī Pasūtītāja darbinieku patērēto dzērienu skaitu
20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas.
3.3. Samaksa tiek veikta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto
norēķinu kontu.
IV Strīdu risināšana un atbildība
4.1. Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai 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.
4.3. Ja Uzņēmējs nokavē Līguma 2.2.punktā minēto Automātu piegādes un uzstādīšanas termiņu,
Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 par katru kavējuma dienu.

9

V Līguma termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto Pušu
saistību pilnīgai izpildei. Pakalpojumus Uzņēmējs sniedz 1 (vienu) gadu no Automātu piegādes
un uzstādīšanas dienas.
5.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
5.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no Līguma.
5.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
5.4.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
5.4.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās
nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
5.4.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās
uzņēmējdarbības veikšanai;
5.4.4. 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.
VI Nepārvaramā vara
6.1. 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, t.i.: karus, revolūcijas,
ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c.
Nepārvarama vara neietver sevī preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.
6.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par
šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
VII Citi noteikumi
7.1. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai
juridiskās adreses maiņu.
7.2. 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.
7.3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes.
Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
7.4. Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks
sagatavoti rakstveidā un abas Puses tos būs parakstījušas.
7.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par
cenām u.tml.), 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.
7.6. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir _________________.
7.7. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ___________________.
7.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz __________ ar Pielikumu
Nr.1 uz ________ lapaspusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
VIII Pušu rekvizīti
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