PUBLISKAIS PIEGĀDES LĪGUMS Nr. DMV-20- 212 -lī
Par koku dižstādu un krūmu stādu iegādi
Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (12.10.2020.)
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, direktora
Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes
2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”,
no vienas puses un
SIA “Stādaudzētava Blīdene”, valdes priekšsēdētāja Rinalda Ruļļa personā, turpmāk tekstā
– Piegādātājs, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk
tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Koku dižstādu un krūmu stādu
iegāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu,
noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs piegādā koku dižstādus un krūmu stādus
(turpmāk - Prece), atbilstoši šī līguma noteikumiem.
1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktā Prece tiek piegādāta saskaņā ar:
- pielikumu Nr.1 – “Tehniskā specifikācija”;
- pielikuma Nr.2 „Finanšu piedāvājums”;
- pielikumu Nr.3 – “Sarunu procedūras nolikums”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.3. Preces stādīšanas darbus veiks SIA “Rīgas meži”.
2. Preces piegādes kārtība
2.1. Prece tiek piegādāta uz Krasta ielu, Rīgā (posmā no Lāčplēša ielas līdz Slāvu ielai).
Preces piegādes laiks un precīza piegādes vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāja norādīto
kontaktpersonu.
2.2. Preces transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un temperatūras
apstākļos.
2.3. Par Preces piegādes, nodošanas un pieņemšanas datumu uzskata datumu, kad Prece ir
piegādāta ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu saskaņotā vietā un laikā un Pasūtītāja darbinieks
parakstās uz Preču pieņemšanas akta.
2.4. Piegādātājs piegādā Preci pēc skaita, pamatojoties uz Preču pavadzīmi, kurā konkrēti
norādīta informācija par Preces izcelsmes valsti, Preces nosaukums, apraksts valsts valodā, Preces
vienības cena, daudzums, summa un kopējā vērtība naudas izteiksmē.
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas un/vai tehniskajai specifikācijai
neatbilstošas Preces pieņemšanas.
2.6. Par nekvalitatīvu Preci tiek uzskatīti stādi, kas ir slimi, apgrauzti, šķībi, izstīdzējuši,
sausuma, sala vai mitruma bojāti.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un Pasūtītājs apņemas pieņemt pasūtīto Preci saskaņā ar
šī līguma noteikumiem.

2

3.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus,
izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti šajā līgumā.
3.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces kvalitāti.
3.4. Piegādātājam ir pienākums:
3.4.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi piegādāt Preci ar saviem spēkiem, t.i.,
izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga
piegādātāja;
3.4.2. brīdināt Pasūtītāju, pirms Preces piegādes, par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem,
kas var ietekmēt Preces piegādi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam.
Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajā situācijā.
3.5. Pasūtītājs pēc Preces piegādes pieņem Preci no Piegādātāja šajā līgumā noteiktajā
kārtībā.
3.6. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Piegādātāju par šajā līgumā kvalitatīvi
piegādātu Preci.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas izteikt
Piegādātājam pretenzijas attiecībā uz Preces kvalitāti un piegādi, atbilstoši šī līguma noteikumiem,
iesniedzot Piegādātājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 9.1.punktā pilnvarotā persona:
3.7.1. norāda Precei konstatētos trūkumus vai bojājumus;
3.7.2. nosaka termiņu, kurā Piegādātājam ir pienākums novērst trūkumus (nekvalitatīvās
Preces jāapmaina pret kvalitatīvu un šī līguma noteikumiem atbilstošu Preci) saistībā ar Preces
kvalitāti un/vai piegādi par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana
tiek kompensēta no Piegādātāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā Preču pasūtījuma kopējās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neatmaksātā rēķina summas.
3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.
3.9. Visas saistības, izdevumi un atbildība par Preces glabāšanu un saglabāšanu, kā arī viss
risks par tās bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam no attiecīgās Preču pavadzīmes
parakstīšanas brīža.
3.10. Pasūtītājs savas pretenzijas par Preces kvalitāti piesaka šī līguma un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
3.11. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu
konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:
3.11.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
3.11.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
3.11.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
3.11.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.
3.12.
Puses 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem
(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Piegādātājs 7 (septiņu) kalendāro
dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes
pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Piegādātājs
zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
3.13.
Piegādātājam dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam un ir atrunāti šajā līgumā, ir
jāiesniedz ar pavadvēstuli.
3.14. Piegādātājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
šī līguma noslēgšanas dienas šī līguma izpildes nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā
no piedāvātās līgumcenas, saskaņā ar sarunu procedūras “Koku dižstādu un krūmu stādu
iegāde” (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) nolikuma 6.punktu un pielikumu Nr.5.
Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs pieprasīt sarunu
procedūras nolikuma 4.1.3.punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu EUR 2000.00 (divi
tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN par šīs saistības neizpildi.
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4. Samaksa un norēķinu kārtība
4.1. Maksimālā summa par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Preci tiek noteikta kā līgumcena
–77160.67 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 67 centi) un PVN
21% - 16203.74 EUR (sešpadsmit tūkstoši divi simti trīs euro un 74 centi), kopā (t.sk. PVN 21%)
– 93364.41 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro un 41 cents). Līgumcenā
iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi, t.sk., Preču piegāde.
4.2. Piegādātājam samaksa par faktiski piegādāto Preci tiek nodrošināta 20 (divdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un nodošanas akta (Preces pavadzīme) parakstīšanas
no abām Pusēm un rēķina saņemšanas no Piegādātāja.
4.3. Samaksu par piegādāto Preci izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Piegādātāja bankas
norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir
maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Piegādātāja
bankas kontu.
4.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti, palielināti vai samazināta
nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos
normatīvajos aktos.
4.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
4.5.1. Piegādātājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā
(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā
„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
4.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu
no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
4.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Piegādātāja norēķinu sistēmu un
pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
4.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv,
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
4.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai
rēķinu ievadei.
4.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm
elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
4.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no
dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv,
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
4.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs, atbilstoši
pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par
elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka
Piegādātājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu
un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
4.5.6. Piegādātājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā
elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
4.5.7. Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šajā līguma nosacījumiem
neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē.
Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu
elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad
Piegādātājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
5. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods
5.1. Šī līguma 1.1.punktā minētās Preces piegādes termiņš ir 14 (četrpadsmit)
kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas
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reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Pasūtītājs informē
Piegādātāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu.
5.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot
otru Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Piegādātājs:
5.3.1. nav iesniedzis šī Līguma 3.14.punktā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.
5.3.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma
prasības;
5.3.3. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju
nesaskaņotam apakšuzņēmējam;
5.3.4. ja Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai
pieņemts lēmums par Piegādātāja likvidāciju;
5.3.5. nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa).
5.4. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot
savas šī līguma 5.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau veikto
piegādi nekvalitatīvās Preces apmērā, ja šīs līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 5.3.punktu.
5.5. Jebkurā gadījumā, kad šis līgums ir lauzts Piegādātāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt šī līguma izpildes nodrošinājumu, kas iesniegts saskaņā ar Sarunu procedūras „Koku
dižstādu un krūmu stādu iegāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38) 6.1.punktu.
5.6. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie
kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
5.7. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
5.7.1. grozījumi ir nebūtiski;
5.7.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī Līguma 5.9.punktā minētajos gadījumos;
5.7.3. grozījumi tiek izdarīti šī Līguma 5.10.punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai
tie ir būtiski vai nebūtiski.
5.8. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:
5.8.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Sarunu procedūras (iepirkuma
identifikācijas numurs RD DMV 2020/38) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu
iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
5.8.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi),
ko paredz Līgums, tiek mainīts Sarunu procedūras (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV
2020/38) Piegādātāju interesēs;
5.8.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais līgums;
5.8.4. Piegādātāju aizstāj ar citu piegādātāju.
5.9. Būtiski šī līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
5.9.1. Sarunu procedūras (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2020/38) dokumenti
un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi
ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz
līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes
aspektiem;
5.9.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti
sākotnējā iepirkumā, un Piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt
tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā
iepirkumā iegādāto preci, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
5.9.3. šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš
nevarēja paredzēt;
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5.9.4. Piegādātāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Piegādātājs atbilst
paziņojumā par līgumu vai Sarunu procedūras (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV
2020/38) dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
5.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī Līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi
neparedzama nepieciešamība:
5.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika norādīti šajā līgumā, bet kuru apjoms ir
samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ šī līguma dokumentos. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji
tika iekļauti šajā līgumā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī
līguma pamatsummu;
5.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti šī līguma dokumentos,
bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ šī līguma dokumentos. Šādu Darbu
izmaksas var tik segtas papildus šajā līgumā noteiktajam.
5.11. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu
secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz:
5.11.1. Publisko iepirkuma likuma 8.pantā noteiktās līgumcenas robežas;
5.11.2. 10 (desmit) procentus no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
5.12. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek
kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
5.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.
6. Apakšlīgumi
6.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Sarunu procedūras
(identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt
papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par
nomaiņas iemesliem.
6.2. Pasūtītājs nepiekrīt Piegādātāja Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV
2020/38) piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD
DMV 2020/38) dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Sarunu procedūrā (identifikācijas
Nr.RD DMV 2020/38) izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību paziņojumā par līgumu un Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38)
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas, uz kādu Sarunu procedūrā (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) Piegādātājs
atsaucies, apliecinot savu atbilstību Sarunu procedūrā (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38)
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā
(atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos)
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.2.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Sarunu
procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.
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6.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja
tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Sarunu
procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.
6.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu
likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu rakstiski iesniegts Pasūtītājam.
6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD
DMV 2020/38) izraudzītā Piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā
ar Piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība
normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā
pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma,
šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. Vispārīgie noteikumi
8.1. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi, kurus noformē rakstiskā veidā kļūst par šī
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Jautājumus, par kuriem Puses nav vienojušās šajā līgumā, tās risina saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
8.3. Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī abu Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Puses
apņemas viena otrai nekavējoties rakstiski paziņot par savu tiesību un saistību nodošanu.
8.4. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudēs spēku, tad tas neietekmēs pārējo līguma punktu
likumību vai noteikumu spēkā esamību.
8.5. Paziņojumus, iesniegumus, lūgumus, prasības vai cita veida informāciju, Puses
noformē rakstveidā un nosūta uz Pušu juridiskām adresēm. Tie atzīstami par pienācīgi iesniegtiem
un saņemtiem, ja ir nosūtīti uz minētajām adresēm ierakstītā vēstulē, ar kurjeru vai personīgi nodoti
Pusei vai tās pārstāvim.
8.6. Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar šo līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Ja tas nav iespējams un Puses
nevienojas, strīds tiek izšķirts tiesā.
8.7. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 34 (trīsdesmit četrām) lapām 2
(divos) eksemplāros, no kuriem viens nodots Pasūtītājam, otrs- Piegādātājam. Visiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Šis līgums parakstīts ar drošiem elektroniskajiem
parakstiem.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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9. Citi noteikumi
9.1.
Pasūtītājs par atbildīgajiem šī līguma saistību izpildes organizēšanai un
nodrošināšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Guntu Valinteli
(tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: gunta.valintele@riga.lv).
9.2. Piegādātājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai
norīko SIA “Stādaudzētava Blīdene” pārstāvi Jāni Rulli, tālrunis: 29390488, e-pasts:
janis@stadiblidene.lv).
9.3. Pušu pārstāvji, kas norādīti šī līguma 9.1. un 9.2. punktā ir atbildīgi par Puses šī līguma
uzraudzīšanu un saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas akta
noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu
iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
PIEGĀDĀTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides
SIA “Stādaudzētava Blīdene”
departaments
„Namalauki”, Blīdenes pag., Brocēnu novads,
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
LV-3852
Tālrunis: 67012453
Tālrunis: +371 63864252
e-pasts: dmv@riga.lv
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
Norēķinu rekvizīti:
info@stadiblidene.lv
Rīgas pilsētas pašvaldība
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003643435
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
PVN maksātāja Nr.: LV40003643435
NMR kods: 90011524360
Bankas konta Nr.: LV53HABA0551016829339
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: AS SWEDBANK
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
Bankas kods: HABALV22
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV87RIKO0023300005080
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Direktors

A.Aļeksejenko

Valdes priekšsēdētājs R.Rullis
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Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Sarunu procedūrai
“Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38
I VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1.
Apraksts:
Dižstādi – bērzs (Betula platyphilla) “Fargo”, stumbra apkārtmērs 20-25 cm, stumbra
augstums 400-500 cm, viens taisns stumbrs bez būtiskiem mizas bojājumiem. Koka miza nedrīkst būt
saspiesta (piemēram transportējot, iekraujot, izkraujot u.c.). Vainags simetrisks ar labi attīstītiem
vismaz 5 skeletzariem, bez mizas bojājumiem, viena taisna galotne, zari veselīgi, bez krusteniskiem
zariem, sakņu kamols kompakts - (4 reizes pārstādīts), ietīts džutas audumā un apņemts ar metāla
stiepļu pinumu, ar pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.
Parastais ozols (Quercus robur), stumbra apkārtmērs 25-30 cm, stumbra augstums 400-500
cm, vainaga augstums sākot no 220 cm, viens taisns stumbrs bez būtiskiem mizas bojājumiem. Koka
miza nedrīkst būt saspiesta (piemēram transportējot, iekraujot, izkraujot u.c.). Vainags simetrisks ar
labi attīstītiem vismaz 5 skeletzariem, bez mizas bojājumiem, viena taisna galotne, zari veselīgi, bez
krusteniskiem zariem, sakņu kamols kompakts - (4 reizes pārstādīts), ietīts džutas audumā un apņemts
ar metāla stiepļu pinumu, ar pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.
Krūmiem Rievainā roze (Rosa rugosa) un (Rosa rugosa šķ.“Ābeļzieds”) jābūt 40-60 cm
augstiem, ar labi attīstītiem vismaz 6-8 dzinumiem, bez mizas bojājumiem, bez kaitēkļie, bez
krusteniski augošiem dzinumiem, labi attīstītu kompaktu sakņu sistēmu, konteinerstādi.
Krūmiem – Vanhuta spireja (Spirea x vanhouttein), Zelta jāņoga (Ribes aureum), Irbeņlapu
fizokarps (Physocarpus opulifolius šķ. “Diablo”) un (“Luteus”), Atvašu grimonis (Cornus stolonifera
“Flaviramea”), Baltais grimonis (Cornus alba šķ.“Sibirica”) jābūt 60-80 cm augstiem, ar labi
attīstītiem vismaz 6-8 dzinumiem, bez mizas bojājumiem, bez kaitēkļiem, bez krusteniski augošiem
dzinumiem, labi attīstītu kompaktu sakņu sistēmu, konteinerstādi.
Dižstādu transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un temperatūras
apstākļos.
1.2.
Koku dižstādi un krūmu stādi:
Nr.p.k.

Botāniskais
nosaukums, šķirne

1

Betula platyphilla
'Fargo',
Japānas baltā bērza
šķirne

2

Quercus robur,
Parastais ozols

3
4

5

6

Cornus alba 'Sibirica',
Baltā grimoņa šķirne
Cornus stolonifera
'Flaviramea',
Atvašu grimoņa šķirne
Physocarpus opulifolius,
Irbeņlapu fizokarps
´Luteus´
Physocarpus opulifolius
'Diabolo',
Irbeņlapu fizokarpa
šķirne

Stāda izmērs un parametri

Mērvienība

Skaits

gb

20

gb

100

gb

133

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
60-80 cm, stāds konteinerā

gb

132

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
60-80 cm, stāds konteinerā

gb

123

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
60-80 cm, stāds konteinerā

gb

122

stumba apkārtmērs 20-25 cm, augstums
400-500 cm, 4x pārstādīts, stāda sakņu
kamols džutas/drāšu pinumā
stumba apkārtmērs 25-30 cm, augstums
400-500 cm, 4x pārstādīts, stāda sakņu
kamols džutas/drāšu pinumā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
60-80 cm, stāds konteinerā
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Nr.p.k.
7
8
9

Botāniskais
nosaukums, šķirne
Ribes aureum,
Zelta jāņoga
Rosa rugosa,
Rievainā roze*
Spiraea x vanhouttei
Vanhuta spireja

Stāda izmērs un parametri

Mērvienība

Skaits

gb

468

gb

853

gb

602

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
60-80 cm, stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
40-60 cm, stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi, augstums
60-80 cm, stāds konteinerā

*- Vēlams no Rosa rugosa, Rievainā roze 853 stādiem piedāvāt līdz 212 stādus šķirni
´Ābeļzieds´.
II CITI NOSACĪJUMI
1. Pasūtītājs (turpmāk-Pasūtītājs) ir tiesīgs nepieņemt tehniskajai specifikācijai neatbilstošu
preci.
2. Par nekvalitatīviem stādiem tiek uzskatīti: slimi, apgrauzti, šķībi, izstīdzējuši, sausuma, sala
vai mitruma bojāti stādi. Par šādu stādu piegādi tiek sastādīts defekta akts un Piegādātājam
( turpmāk- Piegādātājs) uz sava rēķina stādu piegāde jāveic atkārtoti.
3. Piegādātājs klāt katrai Precei pievieno informāciju par auga izcelsmes valsti, nosaukumu
un aprakstu valsts valodā.
4. Koku dižstādi un krūmu stādi jāpiegādā uz Krasta ielu, Rīgā (posmā no Lāčplēša ielas līdz
Slāvu ielai).
5. Preces piegādes laiks un precīza piegādes vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāja norādīto
kontaktpersonu.
6. Stādu stādīšanas darbus veiks SIA “Rīgas meži”.
PASŪTĪTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments
Direktors

A.Aļeksejenko

PIEGĀDĀTĀJS
SIA “Stādaudzētava Blīdene”
Valdes priekšsēdētājs R.Rullis
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Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Sarunu procedūrai “Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde” identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38

Pielikums Nr.3

APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas 08.09.2020.
sēdē protokols Nr.1
NOLIKUMS
Sarunu procedūrai
“Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38
1.
Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītāja nosaukums:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90011524360
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010
Tālruņa Nr.67012453;
1.2. Kontaktpersonas:
1.2.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un
iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora vadītāja Karlīna Skalberga (tālrunis: 67012536, e-pasta
adrese: karlina.skalberga@riga.lv);
1.2.2. Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā
speciāliste Gunta Valintele (tālrunis: 67105259; e-pasta adrese: gunta.valintele@riga.lv).
1.3. Sarunu procedūras identifikācijas Nr.: RD DMV 2020/38.
1.4. Iepirkumu procedūras izvēle un CPV kods:
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 1.punktu.
CPV kods: galvenais – 03450000-9.
1.5. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura
neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un prasībām.
2.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets:
Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde.
2.2. Kandidātiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija:
Nolikums – 6 lapas;
Pielikumā:
1) pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija - 2 lapas;
2) pielikums Nr.2. – Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma - 3 lapas;
3) pielikums Nr.3 - Piedāvājuma nodrošinājums – 1 lapa;
4) pielikums Nr.4 - Apakšuzņēmēja apliecinājums – 1 lapa;
5) pielikums Nr.5 – Līguma izpildes nodrošinājuma beznosacījuma garantija – 1 lapa;
6) pielikums Nr.6 – Līguma projekts – 7 lapas.
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2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).
2.4. Paredzamais līguma izpildes laiks:
2.4.1. Minimālais līguma izpildes laiks - 10 (desmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža
līdz pilnīgai līguma izpildei;
2.4.2. Maksimālais līguma izpildes laiks – 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas
brīža līdz pilnīgai līguma izpildei.
2.5. Līguma projekts:
Sarunu procedūras līguma projekts ir pievienots nolikumam kā Pielikums Nr.6. Pirms līguma
noslēgšanas tajā ir iespējams veikt tikai nebūtiskus grozījumus.
3.
Informācija par piedāvājumu
3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2020.gada 21.septembra pulksten 1000.
3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 503.kabinetā,
pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās
no 8:30-16:00.
3.3.
Piedāvājuma noformējuma prasības:
3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
• Pasūtītāja nosaukums un adrese;
• Kandidāta nosaukums un adrese;
• Atzīme: Piedāvājums Sarunu procedūrai “Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
(identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38).
3.3.3. visām piedāvājuma daļām jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt
un ievietotām iepriekš minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt parakstītiem un sanumurētiem. Uz
piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu
papīru, uz tā norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmogu apliecina Kandidāts.
3.3.4. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā,
tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma zīmoga
nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis uzņēmums
(pievienojot pilnvaru).
3.3.5. sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta
07.09.2018. noteikumus Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un
Dokumentu legalizācijas likumu.
3.3.6. Kandidāts no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
3.3.7. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
3.3.8. Iesniedzot piedāvājumu Kandidāts pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus un
uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.
3.3.9. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 2.4. punktā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents
piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
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3.3.10. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
3.3.11. Ja Pasūtītājs ir paziņojis pretendentiem par piedāvājumu derīguma termiņa pagarinājumu
un ja Pretendents piekrīt piedāvājuma termiņa pagarināšanai, tad piedāvājuma nodrošinājums ir
spēkā līdz 3.3.9.punkta kārtībā noteiktajam termiņa pagarinājumam.
3.4. Piedāvājuma derīguma termiņš:
3 (trīs) kalendārie mēneši no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4. Pretendenta atlases dokumenti (ārvalstu komersantam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām)
4.1.1. Pieteikuma / tehniskā / finanšu piedāvājuma forma (Pielikumi Nr.2.).
4.1.2. Ja Pretendents darba izpildē balstās uz apakšuzņēmēju iespējām, Pretendents norāda visus
tos apakšuzņēmējus, kuru sniegto pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu, sniegtos pakalpojumus, klāt pievienojot
apakšuzņēmēja apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.4).
Veicamā darba daļa
Apakšuzņēmēj
KontaktDarba nosaukums – īss
% no kopējās iepirkuma
a nosaukums
informācija
apakšuzņēmēju sniegto
līguma līgumcenas
pakalpojumu apraksts

4.1.3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības
galvojuma veidā EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN, saskaņā ar
paraugu Pielikumā Nr.3.
Apdrošināšanas polise tiks uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja
apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā būs samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piemēram, maksājuma uzdevumu ar
kredītiestādes apstiprinājumu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz kopā ar apdrošināšanas polisi.
4.1.4. Pieredzi Pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajām veiktajām koku dižstādu
piegādēm ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados, norādot Pasūtītāju, veicamo darbu,
izpildes vietu, laiku, apjomu naudas izteiksmē un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa
Nr.
Informācijai pievienojot vismaz divas atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālu vai
pretendenta apliecinātu kopiju) no trešajām personām par veiktajām piegādēm no tiešajiem
pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajām piegādēm, kas norādītas
iepriekš minētajā informācijā par pieredzi.
Ar nosacījumu, ka kopā visās atsauksmēs norādītais piegādāto koku dižstādu apjoms ir
vismaz 100 koku dižstādi.
•
Saskaņā ar 20.12.2005. Rīgas domes saistošo noteikumu 2.26 1
punktu ar vārdu dižstāds tiek saprasts – vismaz 3,5 m augsts stāds ar spēcīgu, sugai vai
šķirnei raksturīgu izveidotu vainagu, ar labi attīstītu, koksnainu, dzīvu sakņu sistēmu,
ar biezu smalko saknīšu tīklu, taisnu, nebojātu stumbru, kura diametrs ir vismaz 5 cm
(stumbra apkārtmērs ir vismaz 16 cm).
4.1.5. Finansiālās kvalifikācijas prasības Pretendents apliecina ar informāciju:
4.1.5.1. par Pretendenta kopējo apgrozījumu koku un krūmu stādu piegādēm iepriekšējos trīs
(2017., 2018., 2019.) gados (vai iepriekšējos trīs auditēto un apstiprināto gada
pārskatu gados), kuram vidēji gadā jābūt vismaz EUR 240 000 (divi simti četrdesmit
tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN, pievienojot pretendenta apliecinātu izziņu
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par pretendenta finanšu apgrozījumu par koku un krūmu stādu piegādēm, kā arī
informāciju norādot Pielikuma Nr.2 3.2.punktā
Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma lielumu
aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža;
4.1.5.2. Pretendents pierāda savu atbilstību 4.1.5.1.punkta prasībām, pievienojot informācijai klāt
atbilstošā gada auditēto un apstiprināto gada pārskata Peļņas vai zaudējuma aprēķina
kopiju.
4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana:
4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 42.panta pirmo daļu;
4.2.2. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta
noteiktajā kārtībā.
4.2.3. Izslēgšanas un izslēgšanas gadījumu pārbaudes nosacījumi ir attiecināmi arī uz pretendenta
norādīto apakšuzņēmēju, kura sniegto pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
kopējās publiska piegādes līguma vērtības, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
4.2.4. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
5. Tehniskais / finanšu piedāvājums:
5.2. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) izstrādāt un iesniegt Pieteikuma /
tehnisko / finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2);
5.3. Tehniskajā / Finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma
sniegšanai;
5.4. Tehniskā / Finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro (EUR).
6.
Līguma izpildes nodrošināšanai iesniedz šādu saistību pastiprinājumu
6.1. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā
līguma izpildes nodrošinājumu 5 % apmērā no piedāvātās līgumcenas saskaņā ar paraugu
Pielikumā Nr.5.
Izpildītājiem līguma izpildes nodrošinājums būs jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs
pieprasīt atklāta konkursa nolikuma 4.1.3.punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu par šīs
saistības neizpildi.
7.
Informācijas apmaiņas nosacījumi
7.1. Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un
Kandidātiem;
7.2. Ja Kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām
prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi, Pasūtītājs to
sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.

8. Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība
Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- Komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic šādā
secībā:
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.6.

Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma
prasībām.
Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteiktajām
prasībām.
Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5.punkta
noteiktajām prasībām.
Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas,
pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas
prasībām, tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un
nolikuma 4.2.punktu. Lai pārbaudītu pretendenta, kā arī pretendenta piesaistīto
apakšuzņēmēju vai piesaistīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilstību
nolikuma 4.2.4.punktam Pasūtītājs aktuālo informāciju par pretendenta, pretendenta
piesaistītā apakšuzņēmēja vai piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās
valdes / padomes sastāvu iegūs interneta vietnē https://info.ur.gov.lv.
8.5. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai
tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Pirms piedāvājumu izvēles komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas
(kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi norādīta vienības cena), vai nav iesniegti
nepamatoti lēti piedāvājumi.

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji
9.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
9.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc sekojošiem izvēles kritērijiem un
to skaitliskām vērtībām (maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100):
- piedāvājuma cena (C) – 80 punkti;
- līguma izpildes laiks (T) (kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai
līguma izpildei) – 20 punkti.
9.3.Piedāvājumu novērtēšanas principi un aprēķina formulas:
9.3.1. katra piedāvājuma cenu (C) vērtē pēc formulas:
C = 80 x ZC/PC, kur
C – piedāvājuma cenas novērtējums punktos;
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN),
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN),
9.3.2. piedāvātos līguma izpildes laikus kalendārās dienās (T) vērtē pēc formulas:
T = 20 x IT/PT, kur
T – piedāvātā līguma izpildes laiks novērtējums punktos,
IT – īsākais piedāvātais līguma izpildes laiks,
PT – pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks. Pretendenta piedāvātais līguma
izpildes laiks nedrīkst pārsniegt nolikuma 2.4.punktā noteikto;
9.4. Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (N) aprēķina pēc šādas formulas:
N=C+T
9.5. Komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais.
10. Uzvarētāja noteikšana
Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad Komisija šos
piedāvājumus izvērtēs pēc piedāvātās cenas un par uzvarētāju atzīs piedāvājumu ar zemāko cenu.
Komisijas priekšsēdētājs

S.Ladigins
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Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Sarunu procedūrai
“Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38
I VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1.
Apraksts:
Dižstādi – bērzs (Betula platyphilla) “Fargo”, stumbra apkārtmērs 20-25 cm, stumbra augstums
400-500 cm, viens taisns stumbrs bez būtiskiem mizas bojājumiem. Koka miza nedrīkst būt saspiesta
(piemēram transportējot, iekraujot, izkraujot u.c.). Vainags simetrisks ar labi attīstītiem vismaz 5
skeletzariem, bez mizas bojājumiem, viena taisna galotne, zari veselīgi, bez krusteniskiem zariem, sakņu
kamols kompakts - (4 reizes pārstādīts), ietīts džutas audumā un apņemts ar metāla stiepļu pinumu, ar
pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.
Parastais ozols (Quercus robur), stumbra apkārtmērs 25-30 cm, stumbra augstums 400-500 cm,
vainaga augstums sākot no 220 cm, viens taisns stumbrs bez būtiskiem mizas bojājumiem. Koka miza
nedrīkst būt saspiesta (piemēram transportējot, iekraujot, izkraujot u.c.). Vainags simetrisks ar labi
attīstītiem vismaz 5 skeletzariem, bez mizas bojājumiem, viena taisna galotne, zari veselīgi, bez
krusteniskiem zariem, sakņu kamols kompakts - (4 reizes pārstādīts), ietīts džutas audumā un apņemts
ar metāla stiepļu pinumu, ar pietiekamu substrāta daudzumu un mitrumu.
Krūmiem Rievainā roze (Rosa rugosa) un (Rosa rugosa šķ.“Ābeļzieds”) jābūt 40-60 cm
augstiem, ar labi attīstītiem vismaz 6-8 dzinumiem, bez mizas bojājumiem, bez kaitēkļie, bez krusteniski
augošiem dzinumiem, labi attīstītu kompaktu sakņu sistēmu, konteinerstādi.
Krūmiem – Vanhuta spireja (Spirea x vanhouttein), Zelta jāņoga (Ribes aureum), Irbeņlapu
fizokarps (Physocarpus opulifolius šķ. “Diablo”) un (“Luteus”), Atvašu grimonis (Cornus stolonifera
“Flaviramea”), Baltais grimonis (Cornus alba šķ.“Sibirica”) jābūt 60-80 cm augstiem, ar labi attīstītiem
vismaz 6-8 dzinumiem, bez mizas bojājumiem, bez kaitēkļiem, bez krusteniski augošiem dzinumiem,
labi attīstītu kompaktu sakņu sistēmu, konteinerstādi.
Dižstādu transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un temperatūras
apstākļos.
1.2.
Nr.p.k.

1

2

3

4

Koku dižstādi un krūmu stādi:

Botāniskais
nosaukums, šķirne
Betula platyphilla
'Fargo',
Japānas baltā bērza
šķirne
Quercus robur,
Parastais ozols
Cornus alba
'Sibirica',
Baltā grimoņa šķirne
Cornus stolonifera
'Flaviramea',
Atvašu grimoņa
šķirne

Stāda izmērs un parametri
stumba apkārtmērs 20-25 cm,
augstums 400-500 cm, 4x
pārstādīts, stāda sakņu kamols
džutas/drāšu pinumā
stumba apkārtmērs 25-30 cm,
augstums 400-500 cm, 4x
pārstādīts, stāda sakņu kamols
džutas/drāšu pinumā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
augstums 60-80 cm, stāds
konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
augstums 60-80 cm, stāds
konteinerā
16

Mērvienība

Skaits

gb

20

gb

100

gb

133

gb

132

17

Nr.p.k.

5

6

Botāniskais
nosaukums, šķirne
Physocarpus
opulifolius,
Irbeņlapu fizokarps
´Luteus´
Physocarpus
opulifolius 'Diabolo',
Irbeņlapu fizokarpa
šķirne

Stāda izmērs un parametri

Mērvienība

Skaits

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
augstums 60-80 cm, stāds
konteinerā

gb

123

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
augstums 60-80 cm, stāds
konteinerā

gb

122

vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
augstums 60-80 cm, stāds
gb
468
konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
Rosa rugosa,
8
augstums 40-60 cm, stāds
gb
853
Rievainā roze*
konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti dzinumi,
Spiraea x vanhouttei
9
augstums 60-80 cm, stāds
gb
602
Vanhuta spireja
konteinerā
*- Vēlams no Rosa rugosa, Rievainā roze 853 stādiem piedāvāt līdz 212 stādus šķirni
´Ābeļzieds´.
7

Ribes aureum,
Zelta jāņoga

II CITI NOSACĪJUMI
1. Pasūtītājs (turpmāk-Pasūtītājs) ir tiesīgs nepieņemt tehniskajai specifikācijai neatbilstošu
preci.
2. Par nekvalitatīviem stādiem tiek uzskatīti: slimi, apgrauzti, šķībi, izstīdzējuši, sausuma, sala
vai mitruma bojāti stādi. Par šādu stādu piegādi tiek sastādīts defekta akts un Piegādātājam
( turpmāk- Piegādātājs) uz sava rēķina stādu piegāde jāveic atkārtoti.
3. Piegādātājs klāt katrai Precei pievieno informāciju par auga izcelsmes valsti, nosaukumu
un aprakstu valsts valodā.
4. Koku dižstādi un krūmu stādi jāpiegādā uz Krasta ielu, Rīgā (posmā no Lāčplēša ielas līdz Slāvu
ielai).
5. Preces piegādes laiks un precīza piegādes vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāja norādīto
kontaktpersonu.
6. Stādu stādīšanas darbus veiks SIA “Rīgas meži”.
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Pielikums Nr.2
PIETEIKUMA / TEHNISKĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Sarunu procedūrai
“Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38

1.

IESNIEDZA:
Pretendenta nosaukums

2.

KONTAKTPERSONA:
Vārds, uzvārds:
Adrese:
Tālrunis:
e- pasta adrese:

PIEDĀVĀJUMS:
3.1. mūsu piedāvājums ir:

3.

1

2

3

Botāniskais
nosaukums, šķirne

4

5

6

gb

20

gb

100

Koku dižstādi
1.

Betula platyphilla
'Fargo', Japānas baltā
bērza šķirne

2.

Quercus robur, Parastais
ozols

stumba apkārtmērs 20-25 cm,
augstums 400-500 cm, 4x
pārstādīts, stāda sakņu
kamols džutas/drāšu pinumā
stumba apkārtmērs 25-30 cm,
augstums 400-500 cm, 4x
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PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Cena par
vienu
Stāda izmērs un
vienību,
parametri
EUR bez
PVN
7
8
9
10

Mērvienīb
a
Skaits

Stāda izmērs un
parametri

Skaits

Botāniskais
nosaukums, šķirne

Mērvienīb
a

Nr.p.k.

PASŪTĪTĀJA prasības

Summa,
EUR bez
PVN
11=9*10

19

2

3

Botāniskais
nosaukums, šķirne

4

5

6

gb

133

gb

132

gb

123

gb

122

gb

468

gb

853

gb

602

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
Cena par
vienu
Stāda izmērs un
vienību,
parametri
EUR bez
PVN
7
8
9
10

Mērvienīb
a
Skaits

1

Stāda izmērs un
parametri

Skaits

Botāniskais
nosaukums, šķirne

Mērvienīb
a

Nr.p.k.

PASŪTĪTĀJA prasības

pārstādīts, stāda sakņu
kamols džutas/drāšu pinumā

Krūmu stādi
3.
4.
5.

6.

Cornus alba 'Sibirica',
Baltā grimoņa šķirne
Cornus stolonifera
'Flaviramea',
Atvašu grimoņa šķirne
Physocarpus opulifolius,
Irbeņlapu fizokarps
´Luteus´
Physocarpus opulifolius
'Diabolo',
Irbeņlapu fizokarpa
šķirne

7.

Ribes aureum,
Zelta jāņoga

8.

Rosa rugosa,
Rievainā roze*

9.

Spiraea x vanhouttei
Vanhuta spireja

vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 60-80 cm,
stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 60-80 cm,
stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 60-80 cm,
stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 60-80 cm,
stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 60-80 cm,
stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 40-60 cm,
stāds konteinerā
vismaz 6 labi attīstīti
dzinumi, augstums 60-80 cm,
stāds konteinerā

KOPĀ

*- Vēlams no Rosa rugosa, Rievainā roze 853 stādiem piedāvāt līdz 212 stādus šķirni ´Ābeļzieds´.
3.2. Līguma izpildes laiks:
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Summa,
EUR bez
PVN
11=9*10

20

Līguma izpildes laiks kalendārajās dienās

3.3. mūsu finanšu apgrozījums:
Finanšu apgrozījums
Gads

2017

2018

2019

Kopā
ΣFA(2017, 2018,2019)

EUR
Vidējais finanšu apgrozījums = ΣFA(2017, 2018,2019) / 3gadi
3.4. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;
3.5. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas.

4. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
Uzņēmuma nosaukums:______________________________________
Adrese:___________________________________________________
Tālrunis: ___________________________________________
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: __________________
Uzņēmums reģistrēts ________________________________________
Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________
PVN maksātāja Nr.: _________________________________________
Bankas konta Nr.: __________________________________________
Banka:____________________________________________________
Bankas kods:_______________________________________________
Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________
Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam1:

1

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. Pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru
gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro.

20

21

atbilst
neatbilst
Amats, vārds, uzvārds:
z.v.

(paraksta vieta)
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Pielikums Nr.3
Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90011524360
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010
Rīgā, 2020.gada ____.___________
Nr._______
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
Ņemot vērā, ka [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk – Uzņēmējs), [datums] ir iesniedzis savu
piedāvājumu sarunu procedūrai “Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde” identifikācijas Nr. RD DMV
2020/38 (turpmāk – Piedāvājums), mēs [Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] ar
šo uzņemamies neatsaucamu beznosacījumu galvojuma saistību par labu Rīgas domes Mājokļu un
vides departamentam, kur nosacījumi ir šādi:
10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta – pirmā
rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi to pamatot, kā vien ar norādi par vienu (vai vairāku)
no šādiem apstākļiem iestāšanos:
- Uzņēmējs atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
- Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu;
- Uzņēmējs neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
veikt maksājumu EUR 2 000.00 (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN Rīgas domes Mājokļu
un vides departamentam uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Galvojuma saistību termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām.
Galvojuma saistība izbeidzas arī pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas no Rīgas domes Mājokļu un
vides departamenta un iestājoties šādiem nosacījumiem:
1.
Piedāvājums nav iesniegts noteiktajā kārtībā;
2. Uzņēmējs nav kļuvis par atklāta konkursa uzvarētāju;
3. konkurss pārtraukts vai izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
4. ar Uzņēmēju nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts Līgums un Uzņēmējs iesniedzis
Līguma izpildes nodrošinājumu.
Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par
pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication,
No.758).
[Bankas vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:
Z.V.
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Pielikums Nr.4
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Sarunu procedūrai
“Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38

Pretendents______________________________________
Reģ. Nr. _________________________________________
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties sarunu procedūrā “Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”, identifikācijas
Nr. RD DMV 2020/38, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk
–Pretendents) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt
iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts, kā arī
b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus:
/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam /
c) un nodot pretendentam šādus resursus:
/ īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

Vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.5
LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA
BEZNOSACĪJUMU GARANTIJA Nr.____________
Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto
reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, _____ (te un
turpmāk saukts Uzņēmējs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar
vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, _____ (te
un turpmāk saukts Pasūtītājs), 201_.gada __._________ ir noslēguši līgumu Nr.__________ (te un
turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Uzņēmējs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts
Pasūtījums),
Ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas
sabiedrības Līguma izpildes nodrošinājuma garantija,
mēs [Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________,
juridiskā adrese _________________ (te un turpmāk saukts Garantijas sniedzējs) neatkarīgi no
augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies
maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas
bez PVN, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs
nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.
Šī garantija ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs
atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas sniedzējam lūgumu
anulēt garantiju.
Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par
pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication,
No.758).
Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas sniedzējs saņem pa
vienam.
Rīgā, 2020.gada _________
[Garantijas sniedzējs] vārdā:
Z.V.
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Pielikums Nr.6
LĪGUMA PROJEKTS
Sarunu procedūrai
“Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde”
identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38
PUBLISKAIS PIEGĀDES LĪGUMS Nr. DMV-20- ____ -lī
Par koku dižstādu un krūmu stādu iegādi
Rīgā

2020.gada __.________

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, direktora
Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes
2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no
vienas puses un
__________ _______________________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, kurš
rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs
atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde” (identifikācijas
Nr. RD DMV 2020/38) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1.Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs piegādā koku dižstādus un krūmu stādus
(turpmāk - Prece);
1.2. Līguma 1.1.punktā noteiktā Prece tiek piegādāta saskaņā ar:
- pielikumu Nr.1 – „Tehniskais / Finanšu piedāvājums”;
- pielikumu Nr.2 – “Satunu procedūras nolikums”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.3. Preces stādīšanas darbus veiks SIA “Rīgas meži”.
2. Preces piegādes kārtība
2.1. Prece tiek piegādāta uz Krasta ielu, Rīgā (posmā no Lāčplēša ielas līdz Slāvu ielai).
Preces piegādes laiks un precīza piegādes vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāja norādīto
kontaktpersonu.
2.2. Preces transportēšana veicama ar sevišķu rūpību, atbilstošos mitruma un
temperatūras apstākļos.
2.3. Par Preces piegādes, nodošanas un pieņemšanas datumu uzskata datumu, kad Prece
ir piegādāta ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu saskaņotā vietā un laikā un Pasūtītāja
darbinieks parakstās uz Preču pieņemšanas akta.
2.4. Piegādātājs piegādā Preci pēc skaita, pamatojoties uz Preču pavadzīmi, kurā
konkrēti norādīta informācija par Preces izcelsmes valsti, Preces nosaukums, apraksts valsts
valodā, Preces vienības cena, daudzums, summa un kopējā vērtība naudas izteiksmē.
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas un/vai tehniskajai specifikācijai
neatbilstošas Preces pieņemšanas.
2.6. Par nekvalitatīvu Preci tiek uzskatīti stādi, kas ir slimi, apgrauzti, šķībi, izstīdzējuši,
sausuma, sala vai mitruma bojāti.
3. Pušu tiesības un pienākumi
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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3.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un Pasūtītājs apņemas pieņemt pasūtīto Preci saskaņā ar
šī līguma noteikumiem.
3.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus,
izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti šajā līgumā.
3.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces kvalitāti.
3.4. Piegādātājam ir pienākums:
3.4.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi piegādāt Preci ar saviem spēkiem, t.i.,
izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga
piegādātāja;
3.4.2. brīdināt Pasūtītāju, pirms Preces piegādes, par šajā līgumā neparedzētiem apstākļiem,
kas var ietekmēt Preces piegādi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam.
Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajā situācijā.
3.5. Pasūtītājs pēc Preces piegādes pieņem Preci no Piegādātāja šajā līgumā noteiktajā
kārtībā.
3.6. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Piegādātāju par šajā līgumā kvalitatīvi
piegādātu Preci.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas izteikt
Piegādātājam pretenzijas attiecībā uz Preces kvalitāti un piegādi, atbilstoši šī līguma noteikumiem,
iesniedzot Piegādātājam pretenziju. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 9.1.punktā pilnvarotā persona:
3.7.1. norāda Precei konstatētos trūkumus vai bojājumus;
3.7.2. nosaka termiņu, kurā Piegādātājam ir pienākums novērst trūkumus (nekvalitatīvās
Preces jāapmaina pret kvalitatīvu un šī līguma noteikumiem atbilstošu Preci) saistībā ar Preces
kvalitāti un/vai piegādi par saviem finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek
kompensēta no Piegādātāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgā Preču pasūtījuma kopējās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neatmaksātā rēķina summas.
3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi.
3.9. Visas saistības, izdevumi un atbildība par Preces glabāšanu un saglabāšanu, kā arī viss
risks par tās bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam no attiecīgās Preču pavadzīmes
parakstīšanas brīža.
3.10. Pasūtītājs savas pretenzijas par Preces kvalitāti piesaka šī līguma un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
3.11. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu
konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:
3.11.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas;
3.11.2. šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
3.11.3. šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
3.11.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.
3.12.
Puses 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem
(izmaiņām), kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Piegādātājs 7 (septiņu) kalendāro
dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes
pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Piegādātājs
zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
3.13.
Piegādātājam dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam un ir atrunāti šajā līgumā, ir
jāiesniedz ar pavadvēstuli.
3.14. Piegādātājam ir pienājums iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
šī līguma noslēgšanas dienas šī līguma izpildes nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā
no piedāvātās līgumcenas, saskaņā ar sarunu procedūras “Koku dižstādu un krūmu stādu
iegāde” (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) nolikuma 6.punktu un pielikumu Nr.5.
Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs pieprasīt sarunu
procedūras nolikuma 4.1.3.punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu EUR 2000.00 (divi
tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN par šīs saistības neizpildi.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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4. Samaksa un norēķinu kārtība
4.1. Maksimālā summa par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Preci tiek noteikta kā līgumcena
–…………EUR (…….. euro) un PVN 21% - ……….. EUR (……………… euro), kopā (t.sk.
PVN 21%) – …….. EUR (………………). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar
šī līguma izpildi, t.sk., Preču piegāde.
4.2. Piegādātājam samaksa par faktiski piegādāto Preci tiek nodrošināta 20 (divdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un nodošanas akta (Preces pavadzīme) parakstīšanas
no abām Pusēm un rēķina saņemšanas no Piegādātāja.
4.3. Samaksu par piegādāto Preci izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Piegādātāja bankas
norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir
maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Piegādātāja
bankas kontu.
4.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti, palielināti vai samazināta
nodokļu likme, tad maksas apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos
normatīvajos aktos.
4.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
4.5.1. Piegādātājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā
(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā
„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
4.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu
no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
4.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Piegādātāja norēķinu sistēmu un
pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
4.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv,
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
4.5.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai
rēķinu ievadei.
4.5.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm
elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
4.5.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no
dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv,
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;
4.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs, atbilstoši
pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par
elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka
Piegādātājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un
Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;
4.5.6. Piegādātājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā
elektroniskā rēķina apstrādes statusam;
4.5.7. Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šajā līguma nosacījumiem
neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē.
Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu
elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad
Piegādātājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
5. Līguma izpildes termiņš, grozījumi, pārtraukšanas kārtība un līgumsods
5.1. Šī līguma 1.1.punktā minētās Preces piegādes termiņš ir __ (_________)
kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas
reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības lietojumprogrammā “Līgumi 1”.
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5.2. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no šī līguma pirms termiņa, rakstiski brīdinot
otru Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Piegādātājs:
5.3.1. nav iesniedzis šī Līguma 3.14.punktā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu.
5.3.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī līguma
prasības;
5.3.3. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju
nesaskaņotam apakšuzņēmējam;
5.3.4. ja Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai
pieņemts lēmums par Piegādātāja likvidāciju;
5.3.5. nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko
un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa).
5.4. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot
savas šī līguma 5.3.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau veikto
piegādi nekvalitatīvās Preces apmērā, ja šīs līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 5.3.punktu.
5.5. Jebkurā gadījumā, kad šis līgums ir lauzts Piegādātāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt šī līguma izpildes nodrošinājumu, kas iesniegts saskaņā ar Sarunu procedūras „Koku
dižstādu un krūmu stādu iegāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/38) 6.1.punktu.
5.6. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst
par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
5.7. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
5.7.1. grozījumi ir nebūtiski;
5.7.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī Līguma 5.9.punktā minētajos gadījumos;
5.7.3. grozījumi tiek izdarīti šī Līguma 5.10.punktā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai
tie ir būtiski vai nebūtiski.
5.8. Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:
5.8.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Sarunu procedūras (iepirkuma
identifikācijas numurs RD DMV 2020/38) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu
vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
5.8.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko
paredz Līgums, tiek mainīts Sarunu procedūras (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV
2020/38) Piegādātāju interesēs;
5.8.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais līgums;
5.8.4. Piegādātāju aizstāj ar citu piegādātāju.
5.9. Būtiski šī līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
5.9.1. Sarunu procedūras (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2020/38) dokumenti
un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi
ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz
līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī līguma izpildes
aspektiem;
5.9.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti
sākotnējā iepirkumā, un Piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt
tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā
iepirkumā iegādāto preci, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
5.9.3. šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja
paredzēt;
5.9.4. Piegādātāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Piegādātājs atbilst
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paziņojumā par līgumu vai Sarunu procedūras (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV
2020/38) dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
5.10. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī Līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi
neparedzama nepieciešamība:
5.10.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika norādīti šajā līgumā, bet kuru apjoms ir
samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ šī līguma dokumentos. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji
tika iekļauti šajā līgumā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī
līguma pamatsummu;
5.10.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti šī līguma dokumentos,
bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ šī līguma dokumentos. Šādu Darbu
izmaksas var tik segtas papildus šajā līgumā noteiktajam.
5.11. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu
secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz:
5.11.1. Publisko iepirkuma likuma 8.pantā noteiktās līgumcenas robežas;
5.11.2. 10 (desmit) procentus no sākotnējās šī līguma līgumcenas.
5.12. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek
kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
5.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību.
6. Apakšlīgumi
6.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Sarunu procedūras
(identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt
papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par
nomaiņas iemesliem.
6.2. Pasūtītājs nepiekrīt Piegādātāja Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV
2020/38) piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD
DMV 2020/38) dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Sarunu procedūrā (identifikācijas
Nr.RD DMV 2020/38) izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību paziņojumā par līgumu un Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38)
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas, uz kādu Sarunu procedūrā (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) Piegādātājs
atsaucies, apliecinot savu atbilstību Sarunu procedūrā (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38)
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā
(atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos)
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.2.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Sarunu
procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.
6.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Sarunu
procedūras (identifikācijas Nr.RD DMV 2020/38) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.
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6.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma
42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no
dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu rakstiski iesniegts Pasūtītājam.
6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Sarunu procedūras (identifikācijas Nr.RD
DMV 2020/38) izraudzītā Piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu šī līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā
ar Piegādātāja apakšuzņēmēju nomaiņu.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība
normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā
pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma,
šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. Vispārīgie noteikumi
8.1. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi, kurus noformē rakstiskā veidā kļūst par šī
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Jautājumus, par kuriem Puses nav vienojušās šajā līgumā, tās risina saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
8.3. Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī abu Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Puses
apņemas viena otrai nekavējoties rakstiski paziņot par savu tiesību un saistību nodošanu.
8.4. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudēs spēku, tad tas neietekmēs pārējo līguma punktu
likumību vai noteikumu spēkā esamību.
8.5. Paziņojumus, iesniegumus, lūgumus, prasības vai cita veida informāciju, Puses noformē
rakstveidā un nosūta uz Pušu juridiskām adresēm. Tie atzīstami par pienācīgi iesniegtiem un
saņemtiem, ja ir nosūtīti uz minētajām adresēm ierakstītā vēstulē, ar kurjeru vai personīgi nodoti
Pusei vai tās pārstāvim.
8.6. Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar šo līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Ja tas nav iespējams un Puses
nevienojas, strīds tiek izšķirts tiesā.
8.7. Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens nodots Pasūtītājam, otrs- Piegādātājam. Visiem līguma eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
9. Citi noteikumi.
9.1.
Pasūtītājs par atbildīgajiem šī līguma saistību izpildes organizēšanai un
nodrošināšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Mājokļu un vides departamenta
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Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Guntu Valinteli (tālrunis:
67105259; e-pasta adrese: gunta.valintele@riga.lv).
9.2. Piegādātājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai
norīko __________________(tālrunis:___________, e-pasta adrese:____________________).
9.3. Pušu pārstāvji, kas norādīti šī līguma 9.1. un 9.2. punktā ir atbildīgi par Puses šī līguma
uzraudzīšanu un saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas akta
noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu
iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
PIEGĀDĀTĀJS
Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV87RIKO0023300005080
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Direktors ______________________
z.v.
2020.gada _____.________________
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