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I Vispārīgie jautājumi
Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. CSDD 2017/74.
Pasūtītājs ir valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD),
vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, PVN reģistrācijas Nr. LV 40003345734,
adrese – S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079. Bankas rekvizīti – „Citadele banka”;
kods PARXLV22, konta Nr. LV75PARX0000118181018.
1.4.
Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija
(turpmāk – Komisija).
1.5.
Pasūtītāja pircēja profila adrese (URL): https://www.csdd.lv/iepirkumi.
1.6.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.6.1. piedāvājumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīga
LV-1079, līdz 2018.gada 12.janvārim plkst.1000;
1.6.2. ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu
piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam;
1.6.3. saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā
norāda pretendentu nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu
atvēršanai pretendentu saraksts netiek izpausts;
1.6.4. pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma
atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.
1.7.
Informācijas sniegšana par iepirkumu:
1.7.1. Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079, vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv.
1.7.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to
sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.3. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas.
1.8.
Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
1.8.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana
šajā iepirkumā nav pieļaujama.
1.8.2. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā vienā eksemplārā.
1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā.
1.8.4. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.8.5. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
1.8.6. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu
nomaiņas iespējas.
1.8.7. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un dokumentu kopijām ir jābūt
apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām.
1.8.8. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu.
1.8.9. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs
Iepirkumam “Suvenīru izgatavošana un piegāde”
Id.Nr. CSDD 2017/74
Neatvērt līdz 2018.gada 12.janvārim plkst.10:00
1.8.10. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par vēstules nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu,
ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 1.8.9.punktam.
1.1.
1.2.
1.3.
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1.8.11. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar
pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.8.12. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt
izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.9.
Cita vispārīgā informācija
1.9.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties ne vairāk kā 5 (piecus) pretendentus, ar kuriem slēgt
vispārīgo vienošanos, kuri atbilst izvirzītajām atlases prasībām, kuru tehniskie
piedāvājumi atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai, un kuru piedāvājumi ir
saimnieciski visizdevīgākie.
1.9.2. CSDD nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.
1.9.3. Piedāvājuma sagatavošanas, iesniegšanas un paraugu pārbaudes izdevumus sedz
pretendents.
1.9.4. Neviens dokuments vai priekšmets, kas tiek iesniegts iepirkumā, netiek atdots atpakaļ.
Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.9.5. Komisijas kontaktpersona – Rīgas Motormuzeja mārketinga speciāliste Aija Bauere,
tālr. 2 6439212, iepirkumi@csdd.gov.lv.
II Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.
2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

Iepirkuma priekšmets – Suvenīru izgatavošana un piegāde saskaņā ar tehnisko
specifikāciju Nolikuma 1.pielikumā.
Iepirkuma līguma termiņš – vispārīgās vienošanās termiņš ir 2 gadi vai līdz summai
40 000,00 eiro (bez PVN).
Par Nolikuma 2.1.punktā minēto iepirkuma priekšmetu tiks slēgta vispārīgā
vienošanās ar ne vairāk kā 5 (pieciem) piegādātājiem (ja piedāvājums iesniedz mazāks
skaits, tad vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar visiem nolikuma prasībām atbilstošajiem
pretendentiem), un šīs vienošanās ietvaros līgumi tiks slēgti saskaņā ar vispārīgās
vienošanās noteikumiem, tai skaitā kritērijiem. Lai noslēgtu šos līgumus, pasūtītājs
būs tiesīgs konsultēties ar piegādātājiem rakstveidā, ievērojot šādu kārtību:
lai noslēgtu konkrēto līgumu, pasūtītājs rakstveidā konsultējas ar piegādātājiem, kas
spēj izpildīt šo līgumu;
pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir pietiekams attiecīgā piedāvājuma iesniegšanai, ņemot
vērā tādus faktorus kā līguma priekšmeta sarežģītība un nepieciešamais laiks
piedāvājumu sagatavošanai;
pretendents iesniedz piedāvājumu rakstveidā, un tā saturs paliek konfidenciāls līdz
iesniegšanai noteiktā termiņa beigām;
pasūtītājs konkrēto līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš ir iesniedzis atbilstošāko
piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājuma izvēles kritēriju, kas noteikts vispārīgajā
vienošanā.
III Prasības pretendentiem

3.1.
3.2.

3.3.

Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties
iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
Komisija izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, no turpmākās dalības iepirkumā, ja ir konstatēti Publisko iepirkumu likuma
9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi.
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3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.5.

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:
Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs (2014., 2015. un 2016.)
finanšu gadu laikā ir ne mazāks kā EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši eiro).
Pretendentam, kas dibināts vai darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam
par nostrādāto laika periodu ir jābūt ne mazākam kā EUR 80 000,00 (astoņdesmit
tūkstoši eiro).
pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016. un vēlāk) ir veicis vismaz
divu suvenīru projektu izstrādi un piegādi katram par summu ne mazāku kā EUR
1000,00.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas ir
jāreģistrējas kā personālsabiedrībai.
IV Iesniedzamie dokumenti

4.1.

Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

4.2.
4.2.1.

Pretendentu atlasei jāiesniedz:
personas ar pretendenta pārstāvības tiesībām parakstīta pieteikuma vēstule (Nolikuma
3.pielikums);
informācija par pretendenta apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 3.4.1.punkta prasībām
(Nolikuma 3. pielikums);
informācija par pretendenta pieredzi, kas atbilst Nolikuma 3.4.2.punkta prasībām.
Informācija jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma paraugam, pievienojot
konkrētā pasūtītāja parakstītu pozitīvu atsauksmi par attiecīgajiem suvenīriem;
ja pretendents Nolikuma 3.4.punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu personu
(citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku)
apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
Tehniskajā piedāvājumā saskaņā ar Darba uzdevumu Nolikuma 2.pielikumā
jāiesniedz Rīgas Motormuzeja viens suvenīru komplekts, kas sastāv no 3 dažādiem
elementiem: ceļojumu un atpūtas piederums, tekstils, auto aprīkojuma elements, un tā
iepakojums (noformējums), kas personalizēti atbilstoši stila grāmatai (Nolikuma 8.
pielikumā). Suvenīru komplektam jābūt ieturētam muzeja kolekcijas “Auto, moto,
velo ražošana Latvijā” tematikā.
Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents nodrošinās autortiesību
ievērošanu piedāvājuma sagatavošanas un līguma izpildes laikā un ka pasūtītājs būs
tiesīgs izmantot pasūtījuma izpildē radītos autortiesību objektus, u.tml., bez jebkādiem
ierobežojumiem, šķēršļiem un papildu maksas, ja konkrētajam pretendentam tiks
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums, aizpildot finanšu piedāvājuma
paraugu Nolikuma 5. pielikumā. Finanšu piedāvājums neraksturo visa līguma
summu, bet gan ir noteikts, lai salīdzinātu piedāvājumus un nodrošina viena no
nolikumā noteiktajiem kritērijiem (cenas kritērijs) punktu piešķiršanu.

4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.

4.3.

4.4.

4.5.

V Piedāvājumu novērtēšanas kārtība
5.1.
5.2.

Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis
visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, vai pasūtītājs, pārbaudot iesniegtās ziņas,
konstatē, ka tās nav atbilstošas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
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Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības, ja attiecībā uz konkrēto pretendentu ir iestājušies Nolikuma 3.3.punktā minētie
gadījumi.
5.4.
Ja komisija iepirkuma norises laikā konstatē, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu,
ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
5.5.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko
kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
5.6.
Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, par kuras
pamatotību rodas šaubas, tiek pārbaudīts vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti
lēts.
5.7.
Salīdzināti un vērtēti tiek tie piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem.
5.8.
Piedāvājumi tiek salīdzināti un vērtēti saskaņā ar šādiem saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem:
Maksimālais
Nr.
Vērtēšanas kritēriji
punktu skaits
1.
Rīgas Motormuzeja viena suvenīru komplekta un tā iepakojuma
70
(noformējuma) radošums un izpildījums
2.
Suvenīru komplekta cena
30
KOPĀ:
100
5.3.

5.9.

5.10.

5.11.

Lai noteiktu 5 saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus, kopējā vērtēšanas tabulā pēc
iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka kopējo (vidējo)
vērtējumu. Par 5 saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem tiek atzīti tie 5
piedāvājumi, kurš ieguvuši visaugstākos galīgos vērtējumus atbilstoši metodoloģijai
Nolikuma 6.pielikums.
Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs
iegūst informāciju Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, vai piedāvājumu līgumcenas pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotās
izmaksas, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
VI Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav
izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā
minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta
devītajā daļā noteiktajai kārtībai.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas no komisijas locekļiem.
Pasūtītājs pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Publisko iepirkumu likuma paredzētajā
termiņā nosūta paziņojumu visiem pretendentiem.
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VII Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ar to tiek noslēgta vispārīgā
vienošanās. Vispārīgās vienošanās galīgā redakcija tiek izstrādāta, pamatojoties uz
iepirkuma vispārīgās vienošanās projektu (Nolikuma 7.pielikums) un iepirkuma
uzvarētāju piedāvājumu.
Vispārīgās vienošanās un katra attiecīgā līguma projektu rakstveidā sagatavo un
iesniedz pasūtītājs.
Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar
pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu.
Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no
dalības iepirkumā nolikuma 3.3.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, un kurš nav izslēdzams nolikuma 3.3.punktā minēto
apstākļu dēļ, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma
Id.Nr. CSDD 2017/74

Tehniskā specifikācija
CSDD, Rīgas Motormuzeja un BKSB suvenīri
Mērķis

Izgatavot, tai skaitā nodrošinot atbilstošu dizainu, un piegādāt suvenīrus,
kas reprezentē CSDD, Rīgas Motormuzeju un BKSB

Mērķauditorija CSDD, RMM un BKSB apmeklētāji, klienti un sadarbības partneri
1)
2)

3)
4)
5)
6)
Plānoto
suvenīru veidi

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

Tekstils: apģērbs (T-krekli, Polo krekli, vestes, virsjakas, džemperi,
galvassegas, zeķes), auduma maisiņi, dvieļi, pledi u.c. priekšmeti;
Aksesuāri: kaklasaites, lakati, šalles, bikšturi, jostas, piespraudes,
brošas, kaklarotas, auskari, gredzeni, saulesbrilles, lietussargi,
lietusmētelīši, rokas pulksteņi u.c. aksesuāri;
Ceļojumu un atpūtas piederumi: termokrūzes, piknika grozi, somas
u.c. piederumi;
Rakstāmpiederumi: pildspalvas, zīmuļi, zīmuļu komplekti,
flomāsteri, krītiņi u.c. piederumi;
Iepakojums: dažāda materiāla maisiņi, aploksnes, kastes, kārbas u.c.
veida iepakojumi;
Papīra izstrādājumi: pastkartes, dāvanu etiķetes, plakāti, uzlīmes,
klades, blociņi, kalendāri, plānotāji, dekori, krāsojamā grāmata,
krūžu paliktņi, piezīmju lapiņas, grāmatzīmes u.c. izstrādājumi;
Trauki, mājas un interjera piederumi: krūzes, sienas pulksteņi,
spilveni u.c. piederumi;
Sīkpriekšmeti: magnēti, piekariņi, piespraudes, nozīmītes, kakla
lentas, šķiltavas, sērkociņi, etvijas u.c. priekšmeti;
Drošības aprīkojums: lukturīši, atstarotāji, vestes u.c. priekšmeti;
Automobiļu, velosipēdu, motociklu aksesuāri un aprīkojums: auto
atslēgu piekariņi, auto atsvaidzinātāji, tehniskās pases maciņi, auto
telefona lādētāji, turētāji, zvaniņi, groziņi, krūzes turētāji
velosipēdiem, u.c. priekšmeti;
Datoru un telefonu piederumi (telefonu vāciņi, zibatmiņas, datu
apmaiņas un telefona uzlādes vads, austiņas);
Spēles bērniem: koka rotaļlietas, spēļu automobiļi, puzles u.c. spēles;
Ēdamlietas (saldumi), u.c. iepriekš nenosaukti suvenīru veidi.
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Darba uzdevums paraugu izgatavošanai
1. Par Rīgas Motormuzeju
Rīgas Motormuzejs ir lielākais seno spēkratu muzejs Baltijas valstīs. Muzeju raksturo
interaktīva, inovatīva, pārsteidzoša vēsturisko spēkratu ekspozīcija, kur antīkais apvienojas ar
moderno. Muzejs pieejams plašai mērķauditorijai, sākot no bērniem un ģimenēm līdz auto
ekspertiem un seno spēkratu restaurācijas un kolekcionēšanas lietpratējiem.
2.Mērķis
Mērķis ir reprezentēt Rīgas Motormuzeju un radīt skaidru asociāciju ar muzejā apskatāmo
kolekciju “Auto, moto, velo ražošana Latvijā”: apskatāmajiem spēkratiem, transportlīdzekļu
ražotāju uzņēmumiem, attiecīgo vēstures laika periodu, tā stilu un iezīmēm.
3.Mērķauditorija
Suvenīru komplekta mērķauditorija ir seno spēkratu entuziasti, vīrieši vecumā no 40 līdz 60
gadiem.
4.Suvenīru komplekta tēma: “Auto, moto, velo ražošana Latvijā”
Kolekcija “Auto, moto, velo ražošana Latvijā” iekļauj stāstus par Latvijas teritorijā ražotajiem
spēkratiem: Aleksandra Leitnera velosipēdu fabriku, automobiļu ražošanu Krievu Baltijas
vagonu fabrikā, Rīgas Vagonu rūpnīcas automobiļu nodaļā būvētajiem Ford-Vairogs
automobiļiem, Rīgas autobusu fabrikas RAF mikroautobusiem un to vēsturi.
20.gadsimta sākumā Rīga ir Krievijas impērijas industrijas galvaspilsēta. Mašīnbūve,
metalurģiskā, ķīmiskā, gumijas un elektroiekārtu rūpniecība ir pasaules līmenī. Tieši Rīgā
1886.gadā tiek izveidota pirmā divriteņu ražošanas darbnīca Krievijas impērijā. Darbnīcu
izveido Aleksandrs Leitners, kurš tolaik ir tikai 21 gadu vecs un tā atrodas koka ēkā Ģertrūdes
ielā 27.
Nav brīnums, ka arī valstī pirmo spēkratu ražošanu 1908. gadā uzsāka Krievu-Baltijas vagonu
rūpnīca Rīgā. 1909.gadā fabriku atstāja pirmais pašu būvētais vieglais auto. Rūpnīca orientējas
uz trīs dažādu vieglo un trīs kravas modeļu ražošanu. Kopumā tiek saražoti 625 automobiļi, bet
līdz mūsdienām saglabājušies tikai 2 eksemplāri. Motormuzeja ekspozīcijā ir iespēja apskatīt
1913.gadā būvēto Russo-Balt ugunsdzēsēju auto.
Eksponāti:
•

Russo-Balt ugunsdzēsēju automobilis. Eksponētais Russo-Balt ir vienīgais
ugunsdzēsēju automobilis, kas izgatavots Krievu Baltijas vagonu fabrikas automobiļu
nodaļā tās pastāvēšanas vēsturē.

Stāstu par Latvijas autobūves vēsturi turpina pagājušā gadsimta 30. gadu kravas, vieglie un
pasažieru automobiļi «Ford-Vairogs». Attīstoties ekonomikai, Latvijā pieaug pieprasījums pēc
moderniem kravas auto. 1937.gadā Valts akciju sabiedrība “Vairogs” noslēdz līgumu ar Ford
Motor Company, kas paredz kravas un vieglo automobiļu ražošanu Rīgā, izmantojot no Dānijas
Ford rūpnīcas importētās detaļas. Līdz 1940.gadam Vairogā izgatavo 300 vieglos, 1000 kravas
automobiļus un 200 autobusus. Līdz mūsdienām labā stāvoklī saglabājušies pieci Ford-Vairogs
automobiļi, no kuriem divi – Ford Vairogs V8 De Luxe un Junior eksponēti Rīgas
Motormuzejā.
Eksponāti:
8
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•

Ford-Vairogs V8 modelis 922A: modelis pieejams divos izpildījumos, Standard” ar 60
ZS un De Luxe” ar 85 ZS motoru.

•

Ford-Vairogs 10 Junior: modeli izgatavo 1938. gadā un par tā prototipu kalpo Eiropā
populārais Ford modelis Junior Ten.

RAF mikroautobusi ir pirmie plašajā Padomju Savienībā un kļūst populāri ne tikai Latvijā, bet
arī ārpus tās. Iedvesmu mikroauobusu ražošanai RAF konstruktori smeļas no Volkswagen
“busiņu” panākumiem. Pirmais RAF modelis iegūst nosaukumu RAF – 10, un par godu VI
Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam Maskavā nosaukumam pievieno vārdu Festivāls.
Tajā pašā gadā uz Moskvič - 407 bāzes izstrādā un izgatavo astoņvietīgo modeli RAF - 08
Sprīdītis, kas tālāk attīstīts netiek. Izgatavo tikai dažus eksemplārus. Izmantojot automašīnas
Volga GAZ - M21 agregātus, 1958. gada decembrī izgatavo mikroautobusa RAF - 977 Latvija
pirmos 10 eksemplārus, kas kļūst par paraugu visiem turpmākajiem RAF modeļiem līdz 1976.
gadam. 1960. gadā RAF - 977 izstāda 30. Ženēvas auto izstādē un vēlāk eksportē uz Kubu,
Irānu, Bulgāriju, Ungāriju, nelielā skaitā arī uz Somiju.
RAF galvenie modeļi: RAF–251, RAF–976, RAF-977, RAF 2203, kā arī RAF speciālās
nozīmes automobiļi: sanitārie automobiļi, maršruta taksometri, milicijas un ugunsdzēsēju
operatīvais transports, speciālie automobiļi 1980. gada XXII olimpiskajām spēlēm Maskavā ,
autovilcieni, elektromobiļi.
Eksponāti:
• RAF-976: Autobuss ar vagona tipa virsbūvi, būvēts uz pastiprinātas un abos galos
pagarinātas kravas automobiļa GAZ – 51A šasijas.
• RAF-977E „Latvija”: pirmais sērijveidā ražotais mikroautobuss Padomju Savienībā.
Pirmos desmit sērijveida mikroautobusus RAF - 977 izgatavo 1958. gada decembrī, bet
uzlabotā modeļa RAF - 977 D ražošanu uzsāk 1961.gada septembrī.
• RAF-2907 „LATVIJA”: Speciāls kravas pasažieru automobilis olimpiskās uguns
pavadīšanai, būvēts uz mikroautobusa RAF – 2203 Latvija bāzes.
• RAF-2802 elektro: elektromobilis pasažieru un kravas pārvadāšanai kūrorta
kompleksos.
• RAF M2 “STILS”: 1993. gadā izgatavo divus RAF M2 STILS automobiļu paraugus,
no kuriem viens ir pasažieru mikroautobuss ar 12 sēdvietām, otrs - sanitārais
transportlīdzeklis. Dizains automobilim izstrādāts sadarbībā ar Krievijas NAMI
institūtu.
Rīgas Motormuzeja “Auto, moto, velo ražošana Latvijā” kolekcijas foto un vizualizācijas:
https://failiem.lv/u/j599d6gz
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Pieteikuma vēstule
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies
ar iepirkuma “Suvenīru izgatavošana un piegāde” (id.nr. CSDD 2017/74) nolikumu, piekrīt
nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē
iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, pieteikumā iesniegtā
informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.
Pretendents apstiprina, ka šis piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai
ar iepirkuma uzvarētāju, un garantē sniegto ziņu patiesumu.
Pretendents ATBILST / NEATBILST (pasvītrot atbilstošo) mazā vai vidējā
uzņēmuma statusam.
Pretendenta ___________________________ vidējais finanšu apgrozījums atbilst
Nolikuma 3.4.1. punkta prasībām, ko apliecina apgrozījums:
2014.gadā _______________________
2015. gadā ______________________
2016.gadā ______________________ .

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons:
E-pasta adrese:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats:
Datums:
Paraksts:
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Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs
(2014.; 2015.; 2016. un vēlāk) gadu laikā veiktajām piegādēm

Sniegtās
suvenīru
piegādes
Nr. raksturojums (norādīt vismaz
divus piegādes projektus)

Piegādes
apjoms
EUR

Piegādes gads

Pasūtītājs,
kontaktpersonas
amats,
tālruņa nr.
e-pasta adrese

1.
2.
3.
4.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona __________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ______________
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Rīgas Motormuzeja suvenīru komplektu cena
500 suvenīru komplektiem (EUR)
PVN 21%
KOPĀ (cena EUR ar PVN)

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:____________________________
Datums: ______________

Id.Nr. CSDD 2017/74
6.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa
nolikumam ar Id.Nr.CSDD 2017/74

Metodoloģija suvenīru komplekta vērtēšanai

Nr.

1.
2.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Rīgas Motormuzeja viena suvenīru komplekta un tā iepakojuma (noformējuma) radošums un
izpildījums (R)
Suvenīru komplekta cena (C)

70
30
KOPĀ:

Pretendentu piedāvājumu cenām punktus (C) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
P = Cx / Cy x Pm, kur:
Cx – lētākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.

100
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Kritērija nosaukums

Max.
punktu
skaits

Punktu
gradācija

Vērtējuma atšifrējums

Suvenīru komplekts atbilst izvirzītajam mērķim un definētajai mērķauditorijai.
51…70

Suvenīru komplekta elementi ir oriģināli, kvalitatīvi un rada skaidru asociāciju ar Rīgas
Motormuzeja kolekciju “Auto, moto, velo ražošana Latvijā” un atbilst stila grāmatai.
Izmantotie suvenīru komplekta elementi un noformējums rada vienota stila iespaidu, ir savstarpēji
saderīgi, saskaņoti ar personalizāciju.

Rīgas Motormuzeja
viena suvenīru
komplekta un tā
iepakojuma
(noformējuma)
radošums un
izpildījums (R)

Suvenīru komplekts daļēji atbilst izvirzītajam mērķim un definētajai mērķauditorijai.

70

21…50

Suvenīru komplekta elementi ir tradicionāli, pietrūkst oriģinalitātes, bet ir kvalitatīvi un rada
asociāciju ar Rīgas Motormuzeja kolekciju “Auto, moto, velo ražošana Latvijā” un atbilst stila
grāmatai.
Izmantotie suvenīru komplekta elementi un noformējums rada vienota stila iespaidu, ir
savstarpēji saderīgi, saskaņoti ar personalizāciju .
Suvenīru komplekts minimāli atbilst izvirzītajam mērķim un definētajai mērķauditorijai .

1…20

Suvenīru komplekta elementi ir neinteresanti, vienkārši, pietrūkst radošums, oriģinalitāte un
kvalitāte. Neveido asociāciju ar Rīgas Motormuzeja kolekciju “Auto, moto, velo ražošana
Latvijā” un neatbilst stila grāmatai.
Izmantotie suvenīru komplekta elementi un noformējums nav savstarpēji saderīgi, nav izstrādāts
vienojošs vadmotīvs. Suvenīru komplekta elementu izvēle nav saskanīga ar personalizāciju.
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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
Nr. __________

Rīgā

2018.gada ___________

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās ________________ personā,
kurš darbojas uz ___________ pamata, turpmāk – "pasūtītājs", no vienas puses,
un
“1.pretendents”,
“2.pretendents”,
“3.pretendents”,
“4.pretendents”,
“5.pretendents”,
turpmāk kopā – "piegādātājs", no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Suvenīru izgatavošana un piegāde” rezultātiem (id.nr.
CSDD 2017/74) noslēdz vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:
1. Vienošanās priekšmets
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Vienošanās mērķis ir noteikt tās darbības laikā veicamo pasūtījumu kārtību par
suvenīru saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu, turpmāk – suvenīri, izgatavošanu un
piegādi.
Par katru pasūtījumu tiek noslēgts līgums, kurā tiek noteikts suvenīru veids, tehniskā
specifikācija, skaits, cena, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņi un citi nosacījumi
ar pasūtījuma izpildi saistīti būtiski nosacījumi (turpmāk – Līgums).
Līgums par katra atsevišķā pasūtījuma izpildi tiek noslēgts ar to piegādātāju, kurš
Vienošanās noteiktajā kārtībā ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Pasūtījuma izpildes termiņu nosaka pasūtītājs katram pasūtījumam atsevišķi atkarībā
no izgatavojamā suvenīra sarežģītības un apjoma.
Suvenīru piegādes vietas ir Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6.
Suvenīru apjomi ir atkarīgi no pasūtītāja vajadzībām.
2. Līguma noslēgšanas kārtība

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt vienotu līgumu noslēgšanas kārtību atbilstoši
Vienošanās noteiktajam.
Nepieciešamības gadījumā, lai noslēgtu līgumu, pasūtītājs rakstveidā konsultējas ar
piegādātājiem, kas spēj izpildīt šo pasūtījumu.
Pasūtītājs par katru pasūtījumu sagatavo uzaicinājumu, kurā norāda suvenīru veidu, tā
tehnisko specifikāciju, skaitu, izpildes termiņu un piegādes vietu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, kā arī citus nosacījumus piedāvājuma iesniegšanai. Pasūtītājs
piedāvājuma iesniegšanai nosaka termiņu ne īsāku par 3 darba dienām.
Pasūtītājs Vienošanās 2.1.punktā minēto uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu nosūta
vienlaicīgi visiem Vienošanās preambulā minētajiem piegādātājiem. Uzaicinājums
tiek nosūtīts uz e-pastu, saglabājot attiecīgu apstiprinājumu par nosūtīto uzaicinājumu.
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Piegādātāji norādītajā termiņā iesniedz cenas piedāvājumu pasūtītājam apjomam, cenu
norādot bez pievienotās vērtības nodokļa, norāda piegādes termiņu un suvenīru dizaina
risinājumu (skici) atbilstoši uzaicinājuma tehniskajai specifikācijai.
2.6.
Piedāvājums ir jāiesniedz rakstveidā, un tā saturs paliek konfidenciāls līdz iesniegšanai
noteiktā termiņa beigām.
2.7.
Pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pēc pasūtītāja pieprasījuma
piegādātājam ir jānosūta piedāvājums elektroniski.
2.8.
Ja norādītajā termiņā piegādātājs piedāvājumu neiesniedz, tad uzskatāms, ka
piegādātājs atsakās no konkrētā pasūtījuma izpildes.
2.9.
Iesniegtos piedāvājumus izskata un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņem CSDD un Rīgas Motormuzeja darbinieki ne mazāk kā divu speciālistu sastāvā.
2.10.
Pasūtītājs pēc piedāvājumu saņemšanas izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
pēc šādiem kritērijiem:
2.10.1. kvalitatīvākais suvenīru dizaina risinājums un pasūtītāja vajadzībām atbilstošākais 70 punkti;
2.10.2. piedāvājuma cena – 30 punkti.
2.11.
Ja vairāku piegādātāju konkrētā piedāvājuma cenas ir vienādas, pasūtītājs pieņem
lēmumu līgumu slēgt ar to piegādātāju, kurš iesniedzis pasūtītāja vajadzībām
atbilstošāko un kvalitatīvāko suvenīru dizaina risinājumu.
2.12.
Pasūtītājam ir tiesības konkrēta pasūtījuma izpildei atkārtoti uzaicināt piegādātājus
iesniegt piedāvājumus, ja neviens no sākotnēji iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst
izvirzītajām prasībām vai tā piedāvātās cenas pārsniedz plānotās izmaksas.
2.13.
Pasūtītājs par pasūtījuma izpildi noslēdz līgumu ar Vienošanās noteiktajā kārtībā
izvēlēto piegādātāju.
2.14.
Piegādātājs nodrošina pasūtījuma izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem.
2.15.
Pasūtītājs veic suvenīru pasūtījumu katram veidam atsevišķi atkarībā no to aktualitātes
un patēriņa.
2.5.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1.

Par katra pasūtījuma izpildi Pasūtītājs un Piegādātājs noslēdz līgumu par Piegādātāja
piedāvājumā iesniegto līgumcenu pasūtījuma izpildei un piegādei uz Vispārīgās
vienošanās 1.5.punktā norādīto vietu.

3.2.

Norēķinu kārtība par pasūtījuma izpildi tiek noteikta līgumā.
4. Vienošanās darbības laiks un līgumcena
Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā 2 gadus vai līdz 40 000
eiro izsmelšanai, līdz iestājas kāds no nosacījumiem.
5. Strīdu risināšanas kārtība

5.1.
5.2.

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp
iesaistītajām personām.
Ja Puses sarunu ceļā nevar vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
6. Nepārvarama vara

6.1.

Puse nav atbildīga par līguma daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī saistību
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, kuru nebija iespējams ne
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6.2.

6.3.

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu
kontroles un atbildības, un to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, katastrofa,
epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē līguma pildīšanu un kas nav
radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses
nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par
to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no Nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās brīža un paziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas
kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par tālāko
līguma izpildes gaitu.
7. Pušu atbildība

7.1

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību
rezultātā.
Piegādātājs ir atbildīgs par pasūtījuma izpildes kvalitāti un suvenīru piegādes termiņa
ievērošanu.
Par suvenīru piegādes termiņa kavējumu, Piegādātājs maksā līgumsodu 0,2 % apmērā
no kārtējā pasūtījuma līgumcenas par katru kavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10
% no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas.
Ja Piegādātājs pasūtījuma izpildi ir veicis nekvalitatīvi, piegādājis tehniskajām
prasībām neatbilstošus suvenīrus, Piegādātājs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem
Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja šajā gadījumā Pasūtītājam ir nodarīti zaudējumi,
Piegādātājs tos sedz atbilstoši Vienošanas 7.1.punktam.
Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts,
ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs
zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības.
Par kārtējā pasūtījuma samaksas termiņa kavējumu, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2
% apmērā no kārtējā pasūtījuma līgumcenas par katru kavēto maksājuma dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no attiecīgās summas.
Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem,
darbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi līguma izpildes laikā.
8. Citi noteikumi

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.5.1.

Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs
vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājiem, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. Vienošanās paliek spēkā
un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina
Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības,
vai kāds no Vienošanās minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta
adrese, adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās izpildes laikā Rīgas Motormuzeja mārketinga
speciāliste Aija Bauere, tālr. 26439212, e-pasts aija.bauere@csdd.gov.lv.
Piegādātāja kontaktpersona šī līguma izpildes laikā:
________, tālr., e-pasts.
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8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.

________, tālr., e-pasts;
________, tālr., e-pasts;
_________, tālr., e-pasts.

8.6.
8.7.

Visi Vienošanās Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
Vienošanās sagatavota latviešu valodā, ___ eksemplāros, katrs uz ___ lapām ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet
pārējie attiecīgi pie katra Piegādātāja.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. nr. 40003345734
AS „Citadele banka”, kods PARXLV22
konta nr. LV75PARX0000118181018
_________________________________
/ _________________/
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Vispārīgās vienošanās 1. pielikums
L Ī G U M S Nr. __________
Rīgā,

2018.gada ________

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), reģ.Nr. 40003345734, tās
____________ personā, kurš darbojas uz Valdes pilnvarojuma pamata, kā PASŪTĪTĀJS no
vienas puses, un
____________, reģ. Nr.______________, tās ______________ personā, kurš darbojas
uz dtatūtu pamata, kā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,
pamatojoties uz 2018.gada ________ noslēgto vispārīgo vienošanos, noslēdza šāda
satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

Līguma priekšmets

1.1.

PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS saskaņā ar Līguma tehnisko specifikāciju
1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, veic šādus darbus:

1.1.1.
1.1.2….
1.2.
PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS nodrošina Līguma 1.1.punktā minēto suvenīru
(turpmāk – suvenīri) izgatavošanu Līguma paredzētajā apjomā un kārtībā (turpmāk
Līguma 1.punktā minēti darbi kopā – pasūtījums).
PUŠU pienākumi un tiesības
PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM elektroniskā veidā suvenīru izgatavošanai
nepieciešamos materiālus.
2.2.
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums saskaņot ar PASŪTĪTĀJU suvenīru dizainu, materiālu
u.c. parametrus.
2.3.
IZPILDĪTĀJS nodod suvenīru ražošanai tikai tad, kad PASŪTĪTĀJS ir apstiprinājis
minēto pasūtījumu.
2.4.
IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM izgatavotos suvenīrus atbilstošā
kvalitātē ________darba dienu laikā pēc to saskaņošanas un tirāžas apstiprināšanas.
2.6.
Suvenīru piegādes noteikumi (iepakojums u.c.) ;
2.7.
IZPILDĪTĀJS apņemas izgatavotos suvenīrus un nogādāt ar savu transportu
PASŪTĪTĀJAM uz adresi _____________, Rīgā;
2.8.
Ja izgatavotie suvenīri neatbilst Līguma tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām
vai ir nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS tos nepieņem un pavadzīmi neparaksta.
IZPILDĪTĀJS trūkumus novērš par saviem līdzekļiem ________ laikā (atkarībā no
apjoma un pasūtītājam nepieciešamā piegādes termiņa).
2.9.
Suvenīri tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja abas puses ir parakstījušas preču pavadzīmi.
2.10.
PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par izgatavotajiem suvenīriem saskaņā ar
Līguma 3.punktu.
2.11.
Puses nosaka parakstīt preču pavadzīmi:
2.11.1. no PASŪTĪTĀJA puses - _______________;
2.11.2. no IZPILDĪTĀJA puses - ________________ .
2.
2.1.
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3.

Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1

Līguma summa par Līguma 1.punktā minētā pasūtījuma izpildi ir EUR _____
(vārdiem), un PVN 21% - EUR ____ (vārdiem), kopā ar PVN 21% EUR _____
(vārdiem).
PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1.punktā minēto summu 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc preču piegādes un preču pavadzīmes saņemšanas un
parakstīšanas.

3.2.

4.

Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.

5.

Līguma izbeigšana
Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, pamatojoties uz Pušu savstarpējo vienošanos
vai arī pēc vienas puses iniciatīvas, par to brīdinot otru pusi vismaz _____ dienas
(atkarībā no pasūtījuma apjoma) iepriekš. Ja Līgumu lauž PASŪTĪTĀJS, tādā
gadījumā PASŪTĪTĀJAM jāatmaksā visi _______ faktiskie izdevumi, kas saistīti ar
uzsākto pasūtījuma izpildi.

6.

Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti
Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Eizenšteina iela 6, Rīga, LV –1079
Vienotais reģ. Nr. 40003345734
A/S „Citadele banka”
konts LV75PARX0000118181018
Kods PARXLV22

_____________________
/xxxxxxx/

Izpildītājs
____
____
Vienotais reģ. Nr._____
banka ______
konts ______
kods _______

____________________
/xxxxxxx/
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