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1. TERMINI
Nolikumā ir lietoti šādi termini:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

iepirkuma līgums – iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un piegādātāju slēdzams
līgums atbilstoši līguma projekta formai;
iepirkuma procedūras dokuments – jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru
atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras
elementus, tai skaitā paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā
specifikācija, aprakstošie dokumenti, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras
nolikums un papildu dokumenti;
komisija – Latvijas Zēģelētāju savienības iepirkuma komisija, kas izveidota organizēt
iepirkuma procedūru;
konkurss – (turpmāk – iepirkums vai iepirkuma procedūra) – iepirkuma procedūra,
kurā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus;
līgumcena – kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi
piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);
nolikums – konkursa nolikums ar pielikumiem un jebkuri nolikuma precizējumi,
skaidrojumi vai jebkuras izmaiņas, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
pasūtītājs – Latvijas Zēģelētāju savienība
piedāvājums – konkursā iesniedzamie dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām;
piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, pasūtītājs, vai šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;
pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu
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2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
2.1.
2.2.

2.3.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Pasūtītāja rekvizīti:
nosaukums:

Latvijas Zēģelētāju savienība

juridiskā adrese:

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

reģistrācijas Nr.:

50008003331

tālrunis:

+37129252080

e-pasta adrese:

info@sailinglatvia.lv

vispārējā interneta adrese

www.sailinglatvia.lv

pircēja profila adrese:

https://www.sailinglatvia.lv

darba laiks:

darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00

Pasūtītāja kontaktpersona:
Amats

prezidents

Vārds Uzvārds:

Leonīds Loginovs

tālrunis:

+371 29252080

e-pasta adrese:

info@sailinglatvia.lv

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
3.1.
3.2.

Iepirkuma priekšmets ir sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde.
Iepirkuma priekšmets sadalīts 5 (piecās) daļās:
3.2.1. 1. iepirkuma daļa “OPTIMIST klases buru laivu iegāde”. Iepirkuma
priekšmets ietver preces piegādi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma
1. daļai (nolikuma 1. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 12.
pielikums) noteikumiem;
3.2.2. 2. iepirkuma daļa “ILCA 4 klases buru laivas iegāde”. Iepirkuma priekšmets
ietver preces piegādi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma 2. daļai
(nolikuma 2. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 12.
pielikums) noteikumiem;
3.2.3. 3. iepirkuma daļa “420 klases buru laivu iegāde”. Iepirkuma priekšmets
ietver preces piegādi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas iepirkuma 3. daļai
(nolikuma 3. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma (nolikuma 12.
pielikums) noteikumiem;
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3.2.4. 4. iepirkuma daļa “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu
klasēs”. Iepirkuma priekšmets ietver preces piegādi saskaņā ar Tehniskās
specifikācijas iepirkuma 4. daļai (nolikuma 4. pielikums) prasībām un
iepirkuma līguma (nolikuma 12. pielikums) noteikumiem;
3.2.5. 5. iepirkuma daļa “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs”.
Iepirkuma priekšmets ietver preces piegādi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas
iepirkuma 5. daļai (nolikuma 4. pielikums) prasībām un iepirkuma līguma
(nolikuma 12. pielikums) noteikumiem;
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.
Savā pieteikumā pretendents norāda konkrētu iepirkuma priekšmeta daļu vai daļas.
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko līgumcenu bez PVN katrai
iepirkuma daļai.
Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Rīga.
Iepirkuma līguma termiņš:
3.6.1. Preces piegādes termiņš ir 4 (četru) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
3.6.2. Preces garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
Konkursā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

4. KONKURSA
DOKUMENTI
PRETENDENTIEM

UN

INFORMĀCIJAS

APMAIŅA

AR

4.1.

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejams Latvijas Zēģelētāju savienības
tīmekļvietnes https://www.sailinglatvia.lv/ sadaļā “Iepirkumi”.

4.2.

Papildu informācijas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība:
4.2.1. ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz piecu
darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms nolikuma 5.1.1. apakšpunktā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
4.2.2. saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem notiek latviešu valodā;
4.2.3. pretendents jebkuru informācijas pieprasījumu par iepirkuma procedūru vai
nolikuma prasībām iesniedz komisijai rakstveidā, nosūtot pa pastu, vai e-pastu
info@sailinglatvia.lv.
4.2.4. papildu informāciju pasūtītājs nosūta uz ieinteresētā piegādātāja, kurš uzdevis
jautājumu, norādīto elektroniskā pasta adresi un ievieto šo informāciju Latvijas
Zēģelētāju savienības tīmekļvietnē: www.sailinglatvia.lv sadaļā „Iepirkumi”.
Ar brīdi, kad informācija ievietota Latvijas Zēģelētāju savienības tīmekļa
vietnē, uzskatāms, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju
par nolikumu.
4.2.5. papildus informācija par iepirkuma nolikumu pieprasāma tikai nolikumā
noteiktajā kārtībā un termiņā, un ieinteresētajam piegādātājam nav tiesību to
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pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai
organizatorisku informāciju par iepirkumu.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN
KĀRTĪBA
5.1.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:
5.1.1. ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt 20 kalendāro dienu laikā pēc
publicēšanas, Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, darba dienās no 8:30 līdz 12:00 un no
plkst. 12:30 līdz 17:00, iesniedzot personīgi.
5.1.2. piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās
iemesla, netiks pieņemts un tiks neatvērts atgriezts atpakaļ iesniedzējam;
5.1.3. pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu reģistrāciju to iesniegšanas secībā,
norādot pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;
5.1.4. pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai informācija par
pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem netiktu izpausta.

5.2.

Piedāvājuma atvēršanas vieta, laiks un kārtība:
5.2.1. Piedāvājumus atver Kalpaka ielā 12, Rīgā 21. kalendārajā dienā pēc ieprikuma
publicēšanas, plkst.17:00.
5.2.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
5.2.3. Sanāksmes dalībnieki reģistrējas iepirkuma komisijas sagatavotajā reģistrācijas
lapā, norādot pretendenta nosaukumu, sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un
apliecinot savu klātbūtni ar parakstu;
5.2.4. Sanāksmes vadītājs atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot šādu
informāciju par katru pretendentu un tā piedāvājumu:
pretendenta nosaukumu;
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;
pretendenta piedāvāto līgumcenu katrai iepirkuma daļai.
5.2.5. Iepirkuma komisija nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
protokolēšanu.
Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz
informāciju par vērtēšanas procesu.

5.3.
5.4.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
6.1.

Piedāvājuma noformēšana:
6.1.1. piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts:
pasūtītāja nosaukums un adrese (skatīt nolikuma 2.2. punktu);
pretendenta nosaukums un adrese (juridiskā un faktiskā adrese) un
tālruņa numurs;
atzīme: „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (iepirkuma
identifikācijas numurs Nr. LZS_2022/1). Neatvērt līdz piedāvājumu
atvēršanas sanāksmei”;
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.1.2. ja aploksne (iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma 6.1.1. punkta
prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai
neatļautu atvēršanu;
6.1.3. pasūtītājs pieņem un reģistrē tikai tos piedāvājumus, kas noformēti atbilstoši
nolikuma 6.1.1. punkta prasībām un ir iesniegti līdz nolikumā noteiktajam
piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kura ārējais iepakojums
nenodrošina to, lai tajā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanai, netiek pieņemti un reģistrēti, kā arī tiek nodoti (vai nosūtīti) atpakaļ
iesniedzējam.
6.1.4. piedāvājums jāiesniedz vienā oriģinālā eksemplārā, kas ievietots atbilstoši
nolikuma 6.1.1. punkta prasībām noformētā aploksnē. Sējumā dokumentiem
jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un
cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu – uz pēdējās lapas
aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz
kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta
pārstāvis. Pretendenta pārstāvja paraksts uz cauršūta piedāvājuma pēdējās lapas
apliecina visu piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu
pareizību. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Iesniedzot
piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iekļauto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu,
ievērojot nosacījumu, ka viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
Komisija ir tiesīgu jebkurā brīdi pieprasīt pretendentam uzrādīt jebkura
atvasinātā dokumenta oriģinālu.
6.1.5. Pretendenta piedāvājumu paraksta persona, kurai ir publiski reģistrētas
pretendenta pārstāvības tiesības vai tā pilnvarota persona. Piedāvājumam
pievieno pārstāvību apliecinošu dokumentu.
6.1.6. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents, ir tiesīgs grozīt
iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par grozījumiem sagatavojams,
noformējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums (atbilstoši nolikuma
prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma grozījumi.
6.1.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 5.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā
noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
pretendentiem.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos)
ietvertos nosacījumus.
Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem,
tad iepirkumu komisija ir tiesīga to noraidīt.
Piedāvājumā jāietver šādi dokumenti:
6.4.1. pretendenta pieteikums dalībai konkursā (forma nolikuma 6. pielikumā);
6.4.2. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 7. punkta prasībām;
6.4.3. finanšu piedāvājums (forma nolikuma 7. līdz 11. pielikumā).
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz īsākajam
no šādiem termiņiem:
6.5.1. ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma;
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6.6.

6.5.2. ja pretendentam piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad
ir noslēgts iepirkuma līgums.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 6.5.1. apakšpunktā noteiktajā
termiņā, komisija var vienoties ar pretendentu par piedāvājuma spēkā esamības termiņa
pagarināšanu uz noteiktu laiku.

7. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tehnisko piedāvājumu izstrādā Tehniskā piedāvājuma formā (nolikuma 1. pielikums
un/vai 2. pielikums, un/vai 3. pielikums, un/vai 4. pielikums, un/vai 5. pielikums), norādot
informāciju par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi, lai pasūtītājs var objektīvi
pārliecināties par pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām.
8. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
8.1.

Finanšu piedāvājumu iepirkuma 1. daļai “OPTIMIST klases buru laivu iegāde”
sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai iepirkuma 1. daļai (nolikuma 7.
pielikums).

8.2.

Finanšu piedāvājumu iepirkuma 2. daļai “ILCA 4 klases buru laivas iegāde” sagatavo
atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai iepirkuma 2. daļai (nolikuma 8. pielikums).

8.3.

Finanšu piedāvājumu iepirkuma 3. daļai “420 klases buru laivu iegāde” sagatavo
atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai iepirkuma 3. daļai (nolikuma 9. pielikums).

8.4.

Finanšu piedāvājumu iepirkuma 4. daļai “Drošības peldvestes izmantošanai sporta
buru laivu klasēs” sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai iepirkuma 4. daļai
(nolikuma 10. pielikums).

8.5.

Finanšu piedāvājumu iepirkuma 5. daļai “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu
klasēs” sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai iepirkuma 5. daļai (nolikuma
11. pielikums).
Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) bez PVN.
Vienību cenās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot PVN uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi Latvijas Republikā spēkā esošās likmes apmērā.
Vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas. Līguma izpildes laikā netiek
pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu.

8.6.
8.7.
8.8.

9. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU NORORMĒJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE
9.1.
9.2.
9.3.

Iepirkuma komisija piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvērtēšanu veic slēgtās sēdēs.
Komisija pārbauda nolikuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
Piedāvājuma noformējuma trūkumu gadījumā komisija vērtē neatbilstību būtiskumu
un lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

10. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE
10.1.
10.2.

Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, ja nav iesniegti finanšu piedāvājuma
dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma 8. punkta prasībām.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatē, pasūtītājs tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto

8

Konkursa
„Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
NOLIKUMS

10.3.

10.4.
10.5.

piedāvājuma summu pasūtītājs rakstiski paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
Komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums konkrētam
iepirkuma līgumam šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par
piedāvāto cenu vai izmaksām.
Komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus.
Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato
pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav
iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības
jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.

11. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

Pēc nolikuma 10. punktā minētajām pretendentu finanšu piedāvājumu pārbaudēm,
iepirkuma komisija veic piedāvājuma izvērtēšanu, un nosaka saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības.
Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir iepirkuma procedūras nolikuma prasībām
atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko līgumcenu bez PVN
katrai iepirkuma daļai atsevišķi.
Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājuma atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija
veic tikai pretendentam, kuram kādā no iepirkuma daļām būtu piešķiramas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības.
Komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek
konstatēts, ka piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, vai nav iesniegti nolikumā
noteiktie dokumenti.
Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaude tiek veikta saskaņā ar iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Komisija var prasīt, lai pretendents (vai kompetenta institūcija) precizē vai izskaidro
dokumentus, kas iesniegti kopā ar piedāvājumu, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā
pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.
Pēc pretendenta kvalifikācijas pārbaudes komisija pārbauda tehniskā piedāvājumu
atbilstību iepirkuma tehniskajai specifikācijai un nolikumam.
Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, ja nav iesniegti tehniskā piedāvājuma
dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma 7. punkta prasībām, vai tehniskais
piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja
pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem
nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

12. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
12.1.

Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums
(piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, tad komisija iepirkuma uzvarētāju nosaka izlozes
kārtībā pretendentu klātbūtnē.
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12.2.

12.3.

Pēc piedāvājumu pārbaudes komisija izvēlas pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma
procedūras nolikumam atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar
viszemāko līgumcenu katrai iepirkuma daļai.
Pēc piedāvājuma pārbaudes komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras
rezultātiem: par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu, vai
pārtraukšanu.

13. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē
visus pretendentus par konkursa rezultātiem.
Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav SPSIL 72. pantā noteiktajā kārtībā
iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai neparaksta iepirkuma
līgumu komisijas noteiktajā termiņā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā
gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), komisija ir tiesīga izvēlēties
nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais
izraudzītais pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu,
komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji
izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu. Ja nepieciešams, komisija
ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams,
pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji
izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, komisija pieņem lēmumu
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma
12. pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta
piedāvājumā nosauktos datus par apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto
saraksti ar pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

14. PIELIKUMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 1. daļai
pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 2. daļai
pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 3. daļai
pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 4. daļai
pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 5. daļai
pielikums – Pieteikums pretendenta dalībai (forma)
pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 1. daļai
pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 2. daļai
pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 3. daļai
pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 4. daļai
pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 5. daļai
pielikums – Līguma projekts
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1. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 1. daļai
Konkurss
“Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 1. daļai
“OPTIMIST klases buru laivu iegāde”
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________

Nr.
p.k

1

Pretendenta tehniskais
piedāvājums (pretendents
apliecina prasības izpildi vai
norāda konkrētu piedāvātās
preces parametru)

Tehniskā specifikācija (minimālās
prasības)

OPTIMIST klases buru laiva burāšanas
apmācībām, pilnībā aprīkota un sagatavota
burāšanai

2

Jauna un nelietota

3

Atbilstoša Optimist klases noteikumiem

4

Jāatbilst Eiropas savienības
garantijas noteikumiem

12 gab.

produktu

Izpildītājs nodrošinās preces piegādi un nodošanu pasūtītāja noliktavā Rīgā.

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)

(Paraksts)

________(vieta) 2022. gada _____.________________

11

(Paraksta atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
NOLIKUMS

2. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 2. daļai
Konkurss
“Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 2. daļai
“ILCA 4 klases buru laivas iegāde”
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________

Nr.
p.k

1

2

Pretendenta tehniskais
piedāvājums (pretendents
apliecina prasības izpildi vai
norāda konkrētu piedāvātās
preces parametru)

Tehniskā specifikācija (minimālās
prasības)

ILCA 4 klases buru laiva, pilnībā aprīkota un
sagatavota burāšanai

1 gab.

Jauna un nelietota

Izpildītājs nodrošinās preces piegādi un nodošanu pasūtītāja noliktavā Rīgā.

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)

(Paraksts)

________(vieta) 2022. gada _____.________________
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Konkurss
3. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 3. daļai
“Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 3. daļai
“420 klases buru laivu iegāde”
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________

Nr.
p.k

1

Tehniskā specifikācija (minimālās
prasības)

Pretendenta tehniskais
piedāvājums (pretendents
apliecina prasības izpildi vai
norāda konkrētu piedāvātās
preces parametru)

420 klases buru laiva, pilnībā aprīkota un
sagatavota burāšanai

3 gab.

2

Jauna vai mazlietota, t.i. laiva piedalījusies ne
vairāk kā 2 sacensībās

3

Laivai nav tehnisku un vizuālu defektu

Izpildītājs nodrošinās preces piegādi un nodošanu pasūtītāja noliktavā Rīgā.

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)

(Paraksts)

________(vieta) 2022. gada _____.________________
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„Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
NOLIKUMS

4. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 4. daļai
Konkurss
“Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 4. daļai
“ Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________

Nr.
p.k

Tehniskā specifikācija (minimālās
prasības)

1

Jābūt paredzētām izmantošanai sporta
buru laivu klasēs

2

Drošības vestēm ir jābūt atbilstošām ISO
12402

Pretendenta tehniskais
piedāvājums (pretendents
apliecina prasības izpildi vai
norāda konkrētu piedāvātās
preces parametru)

20 gab.

Izpildītājs nodrošinās preces piegādi un nodošanu pasūtītāja noliktavā Rīgā.

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)

(Paraksts)

________(vieta) 2022. gada _____.________________

14

(Paraksta atšifrējums)

Konkursa
„Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
NOLIKUMS

5. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 5. daļai
Konkurss
“Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Tehniskā specifikācija – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 5. daļa
“Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs”
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________

Nr.
p.k

1

Pretendenta tehniskais
piedāvājums (pretendents
apliecina prasības izpildi
vai norāda konkrētu
piedāvātās preces
parametru)

Tehniskā specifikācija (minimālās
prasības)

Hidrotērpiem jābūt piemērotiem mēreniem un
vēsiem laika apstākļiem

2

Hidrotērpu materiāls nedrīkst būt plānāks kā
2,5 mm

3

Hidrotērpiem ir jānosedz visu ķermeni, tajā
skaitā jābūt apaviem

4

Hidrotērpiem
ir
jābūt
paredzētiem
izmantošanai sporta buru laivu klasēs

20 gab.

Izpildītājs nodrošinās preces piegādi un nodošanu pasūtītāja noliktavā Rīgā.

(Paraksttiesīgās personas amata nosaukums)

(Paraksts)

________(vieta) 2022. gada _____.________________
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6. pielikums – Pieteikums pretendenta dalībai (forma)
Konkurss
“Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
2022. gada “___.”_________
Nr.___________________

[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]

PIETEIKUMS
PRETENDENTA DALĪBAI
Latvijas Zēģelētāju savienības organizētajā konkursā
“ Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
Pretendents __________________________________________, reģ. Nr. _____________,
(Pretendenta nosaukums)
tā ________________________________________________________________personā,
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)
ar šo piekrītam konkursa noteikumiem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Piesakām savu dalību Latvijas Zēģelētāju savienības, reģistrācijas Nr. 50008003331, (turpmāk
– pasūtītājs) organizētajā konkursā, „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1) par šādām iepirkuma daļām:_________________1.
Apliecinām, ka konkursa nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav.
Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
Apliecinām, ka neviens no pretendenta darbiniekiem un/vai piedāvājumā norādītās personas
nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma
procedūras dokumentu izstrādāšanā.
Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās
spējas, finanšu resursi, personāls, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei.
Apņemamies veikt iepirkuma līguma izpildi atbilstoši konkursa ar pielikumiem (t.sk. tehnisko
specifikāciju) prasībām.
Apliecinām, ka visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu
apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu
apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistu, darbinieku, kontaktpersonu, u.c.) datu
apstrādei, kuru veiks pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu
tiks noslēgts iepirkuma līgums, ir nodrošināts personas datu apstrādes tiesiskais pamats
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Apliecinām, ka piedāvājuma spēkā esamības termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu
saņemšanai noteiktā datuma.
Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Šim pieteikumam ir pievienoti visi konkursa nolikumā norādītie iesniedzamie dokumenti, kas ir šī
piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā:
1

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām, vai visām iepirkuma daļām.

16

Konkursa
„Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LZS 2022/1
NOLIKUMS

Pretendenta nosaukums
Reģistrēts ar Nr.
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Kontaktpersona (vārds,
uzvārds, amats)
Telefons
Fakss
E-pasta adrese
Nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr.
Banka
Kods
Konts
Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju,
noformējumu, atbilstību Uzaicinājuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi, kā arī
norādītie kontaktdati ir aktuāli. Apliecinām, ka informācija, kas tiks uz tiem nosūtīta, no pretendenta
puses tiks saņemta.
Vārds, uzvārds: ____________________________
Amats: ___________________________________
Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad
piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.
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7.

pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 1. daļai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma 1. daļai “OPTIMIST klases buru laivu iegāde”

Pretendents __________________________________________, reģ. Nr. _____________,
(Pretendenta nosaukums)
Piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar konkursa „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde”
(Id. Nr. LZS 2022/1) nolikuma 12. pielikuma „Līguma projekts” un nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā
specifikācija iepirkuma 1. daļai” prasībām pilnā apjomā, par kopējo cenu (EUR):

Nr.

Prece

Daudzums

Mērv.

1.

OPTIMIST klases buru
laiva, pilnībā aprīkota un
sagatavota burāšanai

12

gab

Vienības
cena EUR
bez PVN

Summa, EUR
bez PVN

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

1.

Preces cenā ir iekļautas preces piegādes izmaksas uz pasūtītāja noliktavu Rīgā, un visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli.

2.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līguma summu. Garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma
nosacījumiem.

3.

Šis piedāvājums ir spēkā _________(vārdiem) (ne mazāk kā 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas
sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums
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8.

pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 2. daļai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma 2. daļai “ILCA 4 klases buru laivas iegāde”

Pretendents __________________________________________, reģ. Nr. _____________,
(Pretendenta nosaukums)
Piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar konkursa „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde”
(Id. Nr. LZS 2022/1) nolikuma 12. pielikuma „Līguma projekts” un nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā
specifikācija iepirkuma 2. daļai” prasībām pilnā apjomā, par kopējo cenu (EUR):

Nr.

Prece

Daudzums

Mērv.

1.

ILCA 4 klases buru
laiva, pilnībā aprīkota
un sagatavota burāšanai

1

gab

Vienības
cena EUR
bez PVN

Summa, EUR
bez PVN

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

1.

Preces cenā ir iekļautas preces piegādes izmaksas uz pasūtītāja noliktavu Rīgā, un visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli.

2.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līguma summu. Garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma
nosacījumiem.

3.

Šis piedāvājums ir spēkā _________(vārdiem) (ne mazāk kā 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas
sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums
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9.

pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 3. daļai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma 3. daļai “420 klases buru laivu iegāde”

Pretendents __________________________________________, reģ. Nr. _____________,
(Pretendenta nosaukums)
Piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar konkursa „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde”
(Id. Nr. LZS 2022/1) nolikuma 12. pielikuma „Līguma projekts” un nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā
specifikācija iepirkuma 3. daļai” prasībām pilnā apjomā, par kopējo cenu (EUR):

Nr.

Prece

Daudzums

Mērv.

1.

420 klases buru laiva,
pilnībā aprīkota un
sagatavota burāšanai

3

gab

Vienības
cena EUR
bez PVN

Summa, EUR
bez PVN

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

1.

Preces cenā ir iekļautas preces piegādes izmaksas uz pasūtītāja noliktavu Rīgā, un visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli.

2.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līguma summu. Garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma
nosacījumiem.

3.

Šis piedāvājums ir spēkā _________(vārdiem) (ne mazāk kā 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas
sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums
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10. pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 4. daļai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma 4. daļai “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”
Pretendents __________________________________________, reģ. Nr. _____________,
(Pretendenta nosaukums)
Piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar konkursa „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde”
(Id. Nr. LZS 2022/1) nolikuma 12. pielikuma „Līguma projekts” un nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā
specifikācija iepirkuma 4. daļai” prasībām pilnā apjomā, par kopējo cenu (EUR):

Nr.

Prece

Daudzums

Mērv.

1.

Drošības
peldvestes
izmantošanai sporta buru
laivu klasēs

20

gab

Vienības
cena EUR
bez PVN

Summa, EUR
bez PVN

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

1.

Preces cenā ir iekļautas preces piegādes izmaksas uz pasūtītāja noliktavu Rīgā, un visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli.

2.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līguma summu. Garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma
nosacījumiem.

3.

Šis piedāvājums ir spēkā _________(vārdiem) (ne mazāk kā 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas
sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums
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11. pielikums – Finanšu piedāvājums (forma) iepirkuma 5. daļai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma 5. daļai “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs”
Pretendents __________________________________________, reģ. Nr. _____________,
(Pretendenta nosaukums)
Piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar konkursa „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra piegāde”
(Id. Nr. LZS 2022/1) nolikuma 12. pielikuma „Līguma projekts” un nolikuma 1. pielikuma „Tehniskā
specifikācija iepirkuma 5. daļai” prasībām pilnā apjomā, par kopējo cenu (EUR):
Nr.

Prece

Daudzums

Mērv.

1.

Hidrotērpi izmantošanai
sporta buru laivu klasēs

20

gab

Vienības
cena EUR
bez PVN

Summa, EUR
bez PVN

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

1.

Preces cenā ir iekļautas preces piegādes izmaksas uz pasūtītāja noliktavu Rīgā, un visi Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli.

2.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līguma summu. Garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma
nosacījumiem.

3.

Šis piedāvājums ir spēkā _________(vārdiem) (ne mazāk kā 60 (sešdesmit)) kalendārās dienas
sākot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums
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12. pielikums – Līguma projekts
Konkursa
„Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”
(Id. Nr. LZS 2022/1) nolikumam
Pirkuma līgums
Rīga

Līguma datumu skatīt laika zīmogā

Latvijas
Zēģelētāju
savienība
(turpmāk
–
Pircējs),
kuru
uz
________________________________ pamata pārstāv ____________________, no vienas puses,
un
Pārdevēja nosaukums (turpmāk – Pārdevējs), kuru uz _______________ pamata pārstāv
____________________________,
abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi - Puse, saskaņā ar konkursa “Sporta buru laivu un
burāšanas inventāra iegāde”, (iepirkuma id. Nr. LZS 2022/1) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1
1.1
1.2

Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk sporta buru laivas un burāšanas inventāru (turpmāk – prece).
Pārdevējs bez papildus samaksas nodrošina Līguma 1.1.punktā minēto preču piegādi Pircējam
(Rīgā, adrese tiks precizēta pirms līguma noslēgšanas) četru mēneša laikā no Līguma abpusējās
parakstīšanas dienas.

2
2.1

Līguma cena un norēķinu kārtība
Līguma cena par Līguma 1.punktā noteiktajām precēm ir:
Nr.
p.k.

Skaits
gab.

Preces nosaukums

Cena par
vienību, EUR
bez PVN

Summa
EUR bez
PVN

1.
2.
3.
4.
5.
PVN (21 %)
Summa EUR ar PVN
2.2

Samaksu par precēm un PVN Pircējs maksā Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā pēc preču
(Līguma 2.1.punkts) piegādes un darījuma apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas.
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3
3.1
3.2

3.3

4
4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
6

Pušu atbildība
Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei
zaudējumus, bet Līgumā speciāli noteiktajos gadījumos maksā līgumsodu. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo puses no saistību izpildes pienākuma.
Līgumā 2.2.punktā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā, Pārdevējs var pieprasīt
Pircējam samaksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā, no laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu)
apmērā, no nesamaksātās summas.
Preču piegādes termiņa nokavējuma gadījumā (Līguma 1.2.punkts) Pircējs var pieprasīt
Pārdevējam samaksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādāto
preču vērtības par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu)
apmērā no tās.
Strīdu izskatīšanas kārtība
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas.
Ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā nespēs vienoties, strīds var tikt risināts saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc
pasūtītāja juridiskās adreses.
Citi noteikumi
Līgums stājas spēkā tā abpusējās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību izpildei.
Pārdevējs nodrošina Līguma 2.1.punktā noteiktajām precēm 36 mēnešu garantiju no preču
piegādes dienas, kuras laikā Pārdevējs nomaina preci vai veic garantijas remontu par saviem
līdzekļiem.
Piegādājot preces, Pārdevējs nodod Pircējam ar preču lietošanu saistīto ražotāja dokumentāciju.
Nepārvaramas varas gadījumā, ko attiecīgā Puse (vai Puses kopā) nevarēja ne paredzēt, ne
novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos nenes atbildību, bet, kas ietekmē Līguma izpildi pilnā
apmērā, Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi un tiesību
izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu,
tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara bez objektīva iemesla neinformē otru
Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, attiecīgā Puse
netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
Atbildīgā persona (kontaktpersona) no Pircēja puses, kas pilnvarota parakstīt preču piegādes
apliecinošu dokumentu: Leonīds Loginovs tālr. +371 29252080, e-pasts: leo@sailinglatvia.lv.
Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Līguma Pusēm, tikai gadījumā,
ja tie ir sagatavoti rakstiski un abpusēji parakstīti.
Līgums ir sagatavots uz 2 (divām) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Latvijas Zēģelētāju savienība

(nosaukums)

Reģistrācijas numurs: 50008003331
Juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga,
LV-1013

Reģistrācijas numurs:
PVN reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
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e-pasts: info@sailinglatvia.lv

Tālr. +371 29252080

e-pasts:
Tālr.

Banka:
Citadele banka, A/s
LV13PARX0006360450003
PARXLV22

Banka:
IBAN:

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. VIENOŠANĀS PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ
PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS.

25

