IEPIRKUMA LĪGUMS
“Kinologu un dienesta suņu aprīkojuma iegāde INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas
projekta LLI-288 “Police K9” ietvaros”

Pasūtītāja līguma reģ. Nr. 4
Piegādātāja līguma reģ. Nr. ______
Iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/74 LII-288
Rīgā, Līguma datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Valsts policija, reģ.Nr. 90000099040, tās priekšnieka Inta Ķuža personā, kurš darbojas
saskaņā ar Ministra kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.46, turpmāk – Pasūtītājs,
no vienas puses, un
Rolsima UAB, reģ.Nr. 304506578, tās pilnvarotās personas Alda Zeltiņa personā, kurš
darbojas saskaņā ar 2018.gada 12.oktobra pilnvaru, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – Puses, vai katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Interreg VA Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI288 “Latvijas un Lietuvas policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas
teritorijā”, akronīms "Police K9", ietvaros veikta atklātā konkursa “Kinologu un dienesta suņu
aprīkojuma iegāde INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-288 “Police
K9” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/74 LLI-288) (turpmāk – Iepirkums),
1. daļā no 7 (septiņām) daļām rezultātiem, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
prasībām, un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šo Līgumu, (turpmāk – Līgums), par
tālāk minēto:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta, pērk un pieņem, bet Piegādātājs atbilstoši Līguma 1.pielikumā norādītajai
tehniskajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam pārdod, piegādā, uzstāda un
nodod Pasūtītājam suņu voljērus – 6.gab. (turpmāk – Preces vai katra atsevišķi – Prece).
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa ir EUR 9 750, 00 (deviņi tūkstošo septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi)
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
2.2. Gadījumā, kad Piegādātājs nav Latvijas Republikā reģistrēts PVN maksātājs – PVN 21%
(divdesmit viens procents) apmērā aprēķina un pārskaita Pasūtītājs, saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
2.3. Līguma summa ietver visus ar Līguma izpildi saistītos Piegādātāja izdevumus, tai skaitā
izdevumus par Preces piegādi, garantiju un apmaiņu, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2.4. Preces cena ir norādīta Līguma 1.pielikumā un tā nav maināma Līguma darbības laikā.
2.5. Piegādātājs sagatavo attaisnojuma dokumentu par piegādāto Preci, kurā norāda – Pasūtītāja
un Piegādātāja rekvizītus, Preces nosaukumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN, summu,
Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru un Pasūtītāja Iepirkuma identifikācijas numuru. Ja
Piegādātājs nav iekļāvis attaisnojuma dokumentā šajā punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam
ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un attaisnojuma dokuments tiks
apmaksāts tikai pēc veiktajām korekcijām.
2.6. Pasūtītājs summu par Precēm apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attaisnojuma
dokumenta saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīgā, LV-1026.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Valsts kasē maksājuma
uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Piegādātāja norēķinu kontu.
2.8. Ja notiek Preču/ Preces piegādes termiņa kavējums, Pasūtītājs ir tiesīgs, par to rakstiski
informēt Piegādātāju un samazināt maksājumu par attiecīgo līgumsoda summu.
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3.

Preču piegādes un pieņemšanas – nodošanas kārtība

3.1. Pasūtītāja pārstāvis veic pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums) uz Piegādātāja norādīto
elektroniskā pasta (turpmāk – e-pasts) adresi: voljeri@gmail.com. Pasūtījums ir uzskatāms
par veiktu e-pasta nosūtīšanas brīdī.
3.2. Piegādātājs:
3.2.1. piegādā un uzstāda Pasūtītājam Preci saskaņā ar Līgumā 1.pielikumā noteikto
Preces Tehnisko specifikāciju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja
pārstāvja Pasūtījuma nosūtīšanas dienas Piegādātāja pārstāvim;
3.3. Preces piegādes adrese:
3.3.1. Daugavpils pilsētas teritorijā, Rēzeknes pilsētas teritorijā, Liepājas pilsētas
teritorijā, Jēkabpils pilsētas teritorijā. Piegādes adrese tiek saskaņota 10 (desmit)
darba dienas pirms paredzētā piegādes laika.
3.4. Piegādātājs 2 (divas) darba dienas pirms paredzētā piegādes laika telefoniski saskaņo ar
Pasūtītāju piegādes laiku.
3.5. Pasūtītājs pieņem no Piegādātāja Preces, ja tās atbilst Līguma un Preces tehniskās
specifikācijas nosacījumiem (Līguma 1.pielikums).
3.6. Risku par Preču nejaušu bojāeju līdz attaisnojuma dokumenta parakstīšanai uzņemas
Piegādātājs.
3.7. Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ir parakstīts attaisnojuma dokuments
par piegādāto Preci.
3.8. Ja Piegādātājs noteiktā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, tiek sastādīts
akts par Preču piegādi ar nokavējumu, (turpmāk – Akts), kurā Pasūtītājs norāda piegādes
termiņa nokavējumu (Līguma 3.pielikums).
3.9. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
neatbilstošu Preci, tiek sastādīts Piegādāto preču defekta akts (turpmāk – Defekta akts), kurā
Pasūtītājs norāda konstatētos defektus, defektu novēršanas veidu un termiņu (Līguma
2.pielikums).
3.10. Pasūtītājs var nosūtīt pretenziju par Preces kvalitāti vai bojājumiem rakstiski, izmantojot
e-pastu adresi:voljeri@gmail.com.
3.11. Piegādātājs atklātos defektus un/vai trūkumus novērš uz sava rēķina, nodrošinot Preces
apmaiņu un/vai trūkstošās Preces piegādi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja
pretenzijas saņemšanas brīža.
3.12. Iestājoties Līguma 3.8. vai 3.9.punktu nosacījumiem, attaisnojuma dokumenta
parakstīšana ir iespējama pēc Defekta akta un/vai Akta norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
4. Garantijas nosacījumi
4.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas,
nelietotas Preces.
4.2. Piegādātājs Precēm nodrošina garantijas termiņu 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši.
Garantija attiecas gan uz Preci, gan arī uz tās sastāvdaļām.
4.3. Gadījumā, ja no Pasūtītāja vainas neatkarīgu iemeslu dēļ, Precēm garantijas termiņā rodas
kāds bojājums vai defekts, vai Prece neatbilst Līguma noteikumiem, vai Prece nestrādā
atbilstoši tās darbības kvalitātes prasībām, Pasūtītājs noformē Defekta aktu 2 (divos)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, nepieciešamības gadījumā pieaicinot citus
ekspertus vai speciālistus. Pēc piegādāto Preču Defekta akta noformēšanas Pasūtītājs
nekavējoties par to informē Piegādātāju izmantojot Līguma 7.1.2. punktā norādīto e-pasta
adresi, un nosūta Piegādātājam 1 (vienu) Defekta aktu eksemplāru pa pastu vai e-pastu.
Piegādātājs bez papildus samaksas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas
saņemšanas dienas pēc Pasūtītāja izvēles:
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4.3.1. Nekvalitatīvas Preces nomaina 3.9.punkta noteiktā termiņā pret Precēm, kuras
Pasūtītājs atzīst par atbilstošām Līguma prasībām;
4.3.2. Atmaksā Pasūtītājam naudu, kas Piegādātājam samaksāta par Nekvalitatīvām
Precēm.
4.4. Pēc Līguma 4.3.2.punktā norādītā maksājuma saņemšanas Pasūtītājs atgriež Piegādātājam
Nekvalitatīvās Preces, par ko Pušu pārstāvji paraksta Defekta aktu.
4.5. Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies no Preces darbības
pārtraukuma, ja tas bez Pasūtītāja vainas noticis Preču garantijas termiņā.
5.

Pušu atbildība

5.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Līguma 2.6.punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam
līgumsodu par saistību neizpildi 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no
nokavētā maksājuma kopējās summas.
5.3. Par Līguma 3.2.punktā noteikto termiņu neievērošanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu par saistību neizpildi laikā 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru
nokavēto dienu no neizpildīto saistību norādītās Līguma summas, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no neizpildīto saistību norādītās Līguma summas (bez PVN).
5.4. Par Līguma 3.9. un 4.3.1. punktā noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no
nekvalitatīvo Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentu) no nekvalitatīvo Preču summas.
5.5. Aprēķinātās līgumsoda summas Pasūtītājs tiesīgs ieturēt no samaksas par iegādāto Preci,
rakstiski par to informējot Piegādātāju.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību tālākas izpildes.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību
neizpildīšanu, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus nevarēja iepriekš ne
paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:
stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri,
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar
Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanas un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie
valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.
6.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtējā rakstura apstākļu darbību, ne
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveida jāziņo otrai Pusei.
Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņu Līgumā
paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana otrai Pusei liedz tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem.
6.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā
arī Pusēm vienojoties uz laiku posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētas
saistības.
6.4. Ja Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses vienojas
par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
7.

Pušu pārstāvji

7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādi Pušu pārstāvji:
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7.1.1. Pasūtītāja pārstāvis: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas
pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas priekšniece, kapteine Gunda
Šabanova, +37167429955, +37126072313, gunda.sabanova@riga.vp.gov.lv;
7.1.2. Piegādātāja pārstāvis: Aldis Zeltiņš, tālrunis: 29227667, e-pasts:
voljeri@gmail.com.
7.2. Pušu pārstāvjiem ir šādas tiesības:
7.2.1. pieteikt un saskaņot Preču piegādes laiku;
7.2.2. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
7.2.3. parakstīt attaisnojuma dokumentu, Aktu un Defekta aktu;
7.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar piegādāto Nekvalitatīvu Preci, tai skaitā Preces
apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;
7.2.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
7.3. Pasūtītāja materiāli atbildīgā persona:
7.3.1. Rēzeknē: Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma
pārvaldes Reģionu biroja Latgales sektora speciālists Valdis Butlers, +371
64603508, valdis.butlers@latgale.vp.gov.lv;
7.3.2. Daugavpilī: Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma
pārvaldes Reģionu biroja Latgales sektora speciāliste Iluta Ivanova,
+37165403380, iluta.ivanova@latgale.vp.gov.lv;
7.3.3. Liepājā: Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma
pārvaldes Reģionu biroja Kurzemes sektora speciālists Edgars Čirkšis,
+37163404530, edgars.cirksis@kurzeme.vp.gov.lv;
7.3.4. Jēkabpilī: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes
Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas Zemgales grupas inspektors,
virsleitnants Gints Vuškāns, +37126289191, vuskans2@inbox.lv.
7.4. Pasūtītāja materiāli atbildīgai personai ir tiesības parakstīt Līguma 7.2.3.punktā noteiktos
dokumentus.
7.5. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā
pielikumos.
7.6. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saraksti, izmanto Līguma 7.1.punktā minētos sakaru
līdzekļus un to rekvizītus (e-pasta adreses un tālruņu numurus).
8.

Strīdu risināšanas kartība

8.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses pieliek visas
pūles to atrisināšanai pārrunu ceļā.
8.2. Gadījumā, ja Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā
kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
8.3. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, regulē Latvijas Republikas likumos un
citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.
9. Līguma darbības termiņš, grozīšana, un tā izbeigšanas kārtība
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā reģistrācijas dienu Pasūtītāja lietvedībā Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā
1, k-4, LV-1026 un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Pusēm vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus, Līgumā
var tikt izdarīti labojumi, grozījumi un papildinājumi. Visi labojumi, grozījumi un
papildinājumi tiek veikti rakstiski, un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas
Puses.
9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam,
ja Piegādātājs:
9.3.1. nenodod Pasūtītājam Preces Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā un Līguma
3.3. punktā noteiktajās adresēs;
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9.3.2. kavē Līguma 3.9. punktā norādīto termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām
dienām;
9.3.3. ja izpildās kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmās daļas
nosacījumiem.
9.3.4. ja Līgumu nav iespējams izpildīt 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;
9.4. Pamatojoties uz Ministru kabineta instrukcijas Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu
finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs”
165. un 166.punktu prasībām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādā
gadījumā:
9.4.1. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas
vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.4.2. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo
aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
9.4.3. ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas
liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma
noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.4.4. Piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
9.4.5. Piegādātājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
9.4.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Piegādātāja
darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta
izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % (divdesmit piecu procentu) apmērā no
Līguma summas;
9.4.7. Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Piegādātājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
9.4.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo
aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota
Līguma izmaksu korekcija 100 % (viens simts procentu) apmērā;
9.4.9. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
9.4.10. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas
perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai
atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot
Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
9.5. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.6. punktā
norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām.
9.6. Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā, Puse rakstiski pa pastu vai ar drošu
elektronisko parakstu nosūta otrai Pusei paziņojumu par atkāpšanos no Līguma,
pamatojoties uz Līguma 9.3., 9.4. vai 9.5.punktu un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu.
Ar nosūtīto paziņojumu Puses uzskata, ka Līgums ir izbeigts 7. (septītajā) dienā pēc tā
nodošanas pastā vai e-pasta, parakstītā ar drošu elektronisko parakstu nosūtīšanas.
9.7. Ja Līgums tiek izbeigts pamatojoties uz Līguma 9.3.2.punktu, tad Piegādātājam ir
pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 9.3.2.punktā minētās informācijas
saņemšanas atmaksāt Pasūtītājam par Nekvalitatīvām Precēm saņemto summu un
līgumsodu. Pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis šajā punktā minētos maksājumus, Pasūtītājs
atgriež Piegādātājam visas Nekvalitatīvās Preces.
9.8. Piegādātājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Līgumā
norādīto Preci un/vai tās sastāvdaļu ar ekvivalentu Preci un/vai tās sastāvdaļu, ja tās
piedāvātā cena nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un pēc Līguma noslēgšanas
ražotāji Precēm un/vai tās sastāvdaļām ir radījuši inovatīvus risinājumus, par kuriem
Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma noslēgšanas brīdī vai arī to
piedāvāšana nebija iespējama Iepirkuma norises laikā, vai arī tā vairs netiek ražota.
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9.9. Lai izmantotu Līguma 9.8.punktā noteiktās tiesības, Piegādātājs nekavējoties paziņo
Pasūtītājam, par 9.8.punktā minēto nosacījumu iestāšanos un, nepārsniedzot Līguma
3.1.punktā noteikto termiņu, iesniedz Pasūtītājam informāciju par piedāvāto Preci, no kuras
Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā Prece atbilst Līguma tehniskajai specifikācijai.
9.10. Pēc Līguma 9.8.punktā norādītās informācijas saņemšanas Pasūtītājs izvērtē šīs
informācijas atbilstību 9.8.punkta nosacījumiem. Ja Pasūtītājs piekrīt grozījumu veikšanai,
tad vienošanās par grozījumiem kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Šādā gadījumā
Piegādātājam Līguma 5.3.punktā noteiktais sods par Preces piegādes nokavējumus netiek
piemērots, un Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu, kas ir
nepieciešams Preces piegādei. Šis termiņš aprēķināms, ņemot vērā brīdi, kad aizvietošanas
nepieciešamība tiek konstatēta, un pagarinot Līguma termiņu proporcionāli laikam, kas jau
pagājis kopš Līguma noslēgšanas brīža.
9.11. Līguma 9.8.punktā noteikto Puses apņemas izmantot ar mērķi Pasūtītājam iegūt iespēju
gūt labumu no Preces attīstības un tā nevar tikt izmantota ar mērķi ierobežot patiesas un
godīgas konkurences principus.
10. Citi noteikumi
10.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma
noteikumu interpretācijai.
10.2. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā mainoties Pušu pārstāvjiem,
tās tālruņa numuram vai e-pasta adresei, katra Puse apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā
rakstiski paziņot otrai Pusei par izmaiņām. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto
informāciju par otru Pusi. Šajā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
10.3. Piegādātājs garantē konfidencialitātes principa ievērošanu un apņemas nenodot trešajām
personām Pasūtījuma izpildes gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju, Pasūtījuma saturu un
apjomu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
10.4. Līgums un tā pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts latviešu valodā,
divos eksemplāros uz 11 (vienpadsmit) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai
Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.5. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma pielikumā:
10.5.1. 1.pielikums: “Preču tehniska specifikācija un finanšu piedāvājums” uz 3 (trīs)
lapām;
10.5.2. 2.pielikums: “Akts par Preču piegādi ar nokavējumu” uz 1 (vienas) lapas;
10.5.3. 3.pielikums: “Piegādāto Preču defekta akts” uz 1 (vienas) lapas;
11. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Valsts policija
Reģ. Nr. 90000099040
Juridiskā adrese:
Čiekurkalna 1. līnija 1, k – 4,
Rīga, LV - 1026
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV76TREL214009125100B
Priekšnieks: I.Ķuzis
____________________
paraksts

Piegādātājs:
Rolsima UAB
Reģ.Nr. 304506578, (PVN: LT100010862019)
Aušros g. 41, Domeikava, Kauno raj.,
Lietuva, LT-54370
voljeri@gmail.com
AS Citadele
SWIFT INDULT2X
LT307290000014467227
Pilnvarotā persona: A. Zeltiņš
__________________________
paraksts

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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