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Granta līgums saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu

LĪGUMS NR. 1.19/LV-2021-30
Par kafijas automātu nomu un automātos izmantojamo produktu piegādi
Rīgā, DATUMS NORĀDĪTS UZ PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA LAIKA ZĪMOGA
RB Rail AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010
(“Pasūtītājs ”), kuru uz 2020. gada 20. jūlija Pārstāvības tiesību noteikumu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs
Agnis Driksna , no vienas puses,
un
KING COFFEE SERVICE SIA , vienotais reģistrācijas Nr. 40103596480, juridiskā adrese: Valmieras iela 43 – 5,
Rīga, LV-1009 ( “Piegādātājs ”), tās pārdošanas vadītāja Riharda Saksona personā, kurš rīkojas saskaņā ar
2021.gada 04.janvāra pilnvaru Nr.202104-01, no otras puses, (kopā – “Puses ” un katrs atsevišķi, - “Puse”),
noslēdz šo līgumu ( “Līgums ”) pamatojoties uz iepirkuma “Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo
produktu piegāde”, identifikācijas Nr. RBR 2021/7 (Iepirkums ”), rezultātiem, par turpmāk minēto:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.

Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina Pasūtītājam kafijas automātu nomu (“Pakalpojumi ”) un
piegādā Pasūtītājam automātos izmantojamos produktus (“Preces ”) atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Tehniskā
specifikācija” un Līguma 3. pielikuma “Piegādātāja tehniskais piedāvājums” noteiktajam, savukārt Pasūtītājs
veic apmaksu par Pakalpojumiem un Precēm atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. Puses atsevišķi vienojas par
katru Pakalpojumu sniegšanu vai Preču piegādi, noformējot atsevišķu pakalpojumu vai piegādes pasūtījumu
(“Pasūtījums” ).

2.

KOPĒJĀ LĪGUMA SUMMA

2.1.

Pasūtītājs veic Pasūtījumus par kopējo summu, kura Līguma darbības laikā nepārsniedz 41 999,99 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 99 centi), neskaitot pievienotās vērtības
nodokli (“Kopējā vērtība” ). Pasūtītājam nav pienākuma veikt Pakalpojumu vai Preču pasūtījumus par Līguma
Kopējo vērtību, un tāpat Piegādātājam Līguma darbības laikā netiek nodrošināta noteikta Pasūtījumu summa
vai vērtība.

2.2.

Pakalpojuma un Preču cenā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu un Preču nomu, apkalpošanu,
nodrošināšanu un piegādi (t.sk. uzturēšanas, apkalpošanas, iesaiņošanas, piegādes u.c. izmaksas) atbilstoši
Līguma 3.pielikuma “Piegādātāja tehniskais piedāvājums ” noteiktajam, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās
vērtības nodokli).

2.3.

Vienību cenas par Pakalpojumiem un Precēm ir iekļautas 4.pielikumā “Piegādātāja finanšu piedāvājums” un
tās nevar tikt mainītas Līguma darbības laikā, ja vien Līgumā nav norādīts citādi.

3.

PASŪTĪJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1.

Pasūtītājs veic Pasūtījumu elektroniski, Pasūtītāja pilnvarotajai personai nosūtot Pasūtījumu Piegādātāja
pilnvarotajai personai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Pasūtījumā Pasūtītājs norāda nepieciešamos
Pakalpojumus un Preces, piegādes prasības un citus nosacījumus kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei.

3.2.

Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu tajā pašā dienā, kad Pasūtījums tiek nosūtīts Piegādātāja pilnvarotajam
pārstāvim uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.

3.3.

Piegādātājs apstiprina Pasūtījuma saņemšanu un pieņemšanu izpildei 1 (viens) darba dienas laikā no tā
saņemšanas dienas, nosūtot atbildes e-pastu Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim uz Līgumā norādīto e-pasta
adresi.

3.4.

Piegādājot Preces un veicot Pakalpojumus, Piegādātājam jāievēro prasības, kas noteiktas Līgumā un tā
pielikumos.
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3.5.

3.6.

Izpildot Pasūtījumu:
3.5.1.

Piegādātājs piegādā Preces 4 (četri) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas atbilstoši
Līguma 3.2 punktam. Ja pēc Pasūtījuma saņemšanas Piegādātājs konstatē, ka konkrēta Preču
vienība nav pieejama, Piegādātājs nekavējoties saskaņo ar Pasūtītāju citu Pasūtījuma izpildes laiku.
Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums rakstiski norādīt pamatotus iemeslus, kādēļ konkrētās
Preces nav pieejamas, bet Pasūtītājs saglabā tiesības piemērot līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.1.
punktu par katru konkrētās piegādes termiņa dienu, kas pārsniedz 4 (četri) darba dienas pēc
Pasūtījuma saņemšanas atbilstoši Līguma 3.2 punktam, ievērojot to vai Pasūtītāja ieskatā
Piegādātāja norādītie iemesli ir objektīvi pamatoti;

3.5.2.

Piegādātājs piegādā un uzstāda kafijas automātus 5 (pieci) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma
saņemšanas. Ja pēc Pasūtījuma saņemšanas Piegādātājs konstatē, ka pasūtīto kafijas automātu
uzstādīšana iepriekš minētajā laikā nav iespējama, tad Piegādātājs nekavējoties saskaņo ar
Pasūtītāju citu Pasūtījuma izpildes laiku. Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums rakstiski
norādīt pamatotus iemeslus, kādēļ kafijas automātus nav iespējams uzstādīt norādītajā laikā, bet
Pasūtītājs saglabā tiesības piemērot līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.1. punktu par katru konkrētās
piegādes termiņa dienu, kas pārsniedz 5 (pieci) darba dienas pēc Pasūtījuma saņemšanas atbilstoši
Līguma 3.2 punktam, ievērojot to vai Pasūtītāja ieskatā Piegādātāja norādītie iemesli ir objektīvi
pamatoti;

3.5.3.

Pasūtītājam ir tiesības attiecībā uz tām Precēm, kas piegādātas atkārtoti izmantojamā primārajā
iepakojumā un sekundārajā un/vai transporta iepakojumā, kas satur vairāk nekā 45 procentus
pārstrādātu materiālu, pieprasīt Piegādātājam iesniegt dokumentus (to kopijas), kas apliecina
attiecīgo šajā punktā minēto nosacījumu izpildi. Ja Piegādātājs nevar apliecināt primārā
iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā, ievērojot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai, ka sekundārais un/vai transporta iepakojums satur
vairāk nekā 45 procentus pārstrādātu materiālu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma bez iepriekšēja brīdinājuma un neatlīdzinot tādejādi radušos zaudējumus.

Piegādātājs pilnvaro šādus darbiniekus, kuri ir tieši atbildīgi par Pasūtījumu organizēšanu, izpildi un piegādi,
Pasūtītāja konsultēšanu Pakalpojumu vai Preču izvēlē, kā arī par Līguma vispārēju izpildi (“Piegādātāja
pilnvarotais pārstāvis”) :
3.6.1.

3.7.

[•]

Pasūtītājs pilnvaro šādus darbiniekus, kuri abi kopā vai katrs atsevišķi ir tieši atbildīgi par Pasūtījumu veikšanu,
kā arī par visiem citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem (“Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis” ):
3.7.1.

[•]; un/vai

3.7.2.

[•].

3.8.

Pušu pilnvarotās personas Līguma darbības laikā uztur aktīvu saziņu savā starpā, kā arī ir atbildīgas par Līguma
izpildes uzraudzību, tostarp savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, to apstiprināšanu un iesniegšanu
apmaksai.

3.9.

Gadījumā ja Līguma izpildes laikā tiek aizstāts kāds no Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarotajiem pārstāvjiem,
tad attiecīgā Puse par to nekavējoties rakstiski informē otru Pusi. Šādos apstākļos atsevišķi Līguma grozījumi
nav nepieciešami.

3.10. Katra no Pusēm apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus izpildītos Pasūtījumus visā Līguma darbības laikā un
Līgumā noteikto periodu pēc tam.
3.11. Ja Piegādātājs neapstiprina Pasūtījuma saņemšanu un pieņemšanu izpildei Līguma 3.3. punktā noteiktajā
kārtībā vai Piegādātājs neinformē Pasūtītāju par nepieciešamību vienoties par citu Pasūtījuma izpildes laiku
Līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu un izpildāmu sākot ar
nākamo darba dienu pēc attiecīgā Pasūtījuma saņemšanas.
3.12. Līguma darbības laikā Piegādātājs var aizstāt uzstādītos kafijas automātus, kā arī aizstāt Preces ar kvalitātes,
parametru un funkcionalitātes ziņā līdzvērtīgām vai labākām precēm, t.sk., ja kafijas automāti vai Preces, kuras
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norādītas Līguma 3. pielikumā “Piegādātāja tehniskais piedāvājums” vairs nav pieejams vai netiek ražots.
Aizstātajiem kafijas automātiem vai Precēm ir jāatbilst visām prasībām, kas norādītas Līguma 1. pielikumā
“Tehniskā specifikācija”.
4.

PREČU UN P AKALPOJUMU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS K ĀRTĪBA

4.1.

Preču piegāde un Pakalpojumu sniegšana notiek Pasūtītāja norādītajā adresē – K. Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV1010, Latvija. Iepriekš norādītā Pasūtītāja adrese var tikt mainīta, ja Līguma izpildes laikā mainās Pasūtītāja
biroja atrašanās vieta. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā mainās Pasūtītāja biroja atrašanās vieta, Pasūtītājs par
to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš, informē Piegādātāju, lai Piegādātājs varētu
pārvietot uzstādītos kafijas automātus uz jauno Pasūtītāja biroja adresi. Šādos apstākļos atsevišķi Līguma
grozījumi nav nepieciešami.

4.2.

Piegādātājs ne vēlāk kā 1 (viens) darba dienu pirms Preču piegādes, kafijas automātu uzstādīšanas vai
Pakalpojumu sniegšanas vienojas par konkrēto piegādes vai uzstādīšanas laiku, ievērojot Pasūtītāja darba laiku
darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.

4.3.

Preču piegāde un pieņemšana:

4.4.

4.3.1.

pieņemot Preces, Pasūtītājs pārbauda to klāstu un daudzumu, kā arī ir tiesīgs pārbaudīt Preču
atbilstību un kvalitāti, un, ja pret konkrēto Pasūtījumu nav iebildumu, tad Pasūtītājs pieņem Preces,
parakstot Piegādātāja sagatavotu pavadzīmi. Ja kāda no Precēm neatbilst Līguma noteikumiem vai
Pasūtījumam, vai Preces nav piegādātas atbilstošajā apjomā un/vai kvalitātē, tad Pasūtītāja
pilnvarotā persona neparaksta Piegādātāja sagatavotu pavadzīmi un nekavējoties informē
Piegādātāju par konstatētajām neatbilstībām. Šādos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un
nemaksāt par piegādātajām Precēm vispār, vai arī pieņemt un maksāt tikai par tām Precēm, kuras
atbilst Līguma un Pasūtījuma noteikumiem;

4.3.2.

Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divi) darba dienu laikā, sākot ar nākamo darba dienu
pēc tam, kad Pasūtītājs Līguma 4.3.1. punkta kārtībā informēja Piegādātāju par neatbilstībām
piegādātājās Precēs, novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības un trūkumus uz sava rēķina un maksā
Pasūtītājam Līguma 6.1 punktā noteikto līgumsodu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Ja Piegādātājs
atkārtoti piegādā Līguma vai Pasūtījuma noteikumiem neatbilstošas Preces, un par šādu
pārkāpumu to atkārtoti ir informējis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, tad Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji izbeigt līgumu atbilstoši Līguma 8.3.3 punkta noteikumiem;

4.3.3.

Piegādātājs nodod Preces kopā ar dokumentiem, kas satur īpašības un lietošanas noteikumus,
sertifikātus (ja attiecināms);

4.3.4.

Preces tiek uzskatītas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam no brīža kad Pasūtītāja pilnvarotais
pārstāvis ir parakstījis attiecīgo pavadzīmi, kā arī Piegādātājs ir nodevis Pasūtītājam Līguma 4.3.3.
punktā minētos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar Līgumu. Pasūtītājam ir tiesības celt
iebildumus par piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem 14 (četrpadsmit)
dienu laikā pēc dienas kad Preces ir nodotas Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs ceļ iebildumus par
piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem, tad Piegādātājam ir pienākums
nekavējoties novērst visus trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem, piegādājot Preces
Pasūtītājam, kas pilnībā atbilst Līguma noteikumiem.

Pakalpojumu sniegšana un pieņemšana:
4.4.1.

Pieņemot kafijas automātu piegādi un uzstādīšanu, kas nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai,
Pasūtītājs pārbauda to atbilstību un kvalitāti un, ja ar konkrēto Pasūtījumu nav problēmu, tad
Pasūtītājs pieņem kafijas automātu piegādi un uzstādīšanu, parakstot Piegādātāja sagatavotu
pavadzīmi vai pieņemšanas nodošanas aktu. Ja piegādātie un uzstādītie kafijas automāti neatbilst
Līguma un/vai Pasūtījuma noteikumiem vai ja kafijas automāti nav piegādāti vai uzstādīti Pasūtītajā
norādītajā skaitā un/vai kvalitātē, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis neparaksta Piegādātāja
sagatavoto pavadzīmi vai pieņemšanas nodošanas aktu un nekavējoties informē Piegādātāju par
konstatētajām neatbilstībām. Šādos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un nemaksāt par
Pasūtījumu vispār vai arī pieņemt to daļā, kura atbilst Līguma noteikumiem.

4.4.2.

Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divi) darba dienu laikā, sākot ar nākamo darba dienu
pēc tam, kad Pasūtītājs Līguma 4.4.1. punkta kārtībā informēja Piegādātāju par neatbilstībām
Pasūtījumā, novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības un trūkumus uz sava rēķina un maksā
Pasūtītājam Līguma 6.1 punktā noteikto līgumsodu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Ja Piegādātājs
atkārtoti piegādā un/vai uzstāda Līguma noteikumiem vai Pasūtījumam neatbilstošus kafijas
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automātus, un par šādu pārkāpumu to atkārtoti ir informējis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, tad
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu atbilstoši Līguma 8.3.3 punkta noteikumiem;
4.4.3.

Piegādātājs ar kafijas automātu piegādi un uzstādīšanu nodod Pasūtītājam visu nepieciešamo
dokumentāciju, kas, cita starpā, ietver lietošanas pamācību, lietošanas noteikumus, kā arī apmāca
vismaz 1 (viens) Pasūtītāja darbinieku attiecīgo kafijas automātu lietošanā un ikdienas apkopē;

4.4.4.

kafijas automāti tiek uzskatīti par piegādātiem un uzstādītiem, un attiecīgo Pakalpojumu sniegšana
tiks uzsākta ar brīdi kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir parakstījis Piegādātāja sagatavotu
pavadzīmi vai pieņemšanas nodošana aktu, un Piegādātājs ir veicis Līguma 4.4.3 punktā minēto
apmācību;

4.4.5.

Pakalpojuma sniegšanas laikā Piegādātājs nodrošina kafijas automātu uzturēšanu vai remontu vai
arī nodrošina to aizvietošanu atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām.
Puses vienojas, ka Pasūtītājs nemaksā par Pakalpojumu par periodiem, kad uzstādītie kafijas
automāti nav darbspējīgi tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja darbību vai bezdarbību;

4.4.6.

Pasūtītājam ir tiesībās jebkurā brīdī Pakalpojuma sniegšanas laikā informēt Piegādātāju par to, ka
Pakalpojuma pilnībā vai daļēji vairs nav nepieciešams un šādā gadījumā Piegādātājam būs
pienākums demontēt uzstādītos kafijas automātus. Šādos gadījumos Pasūtītājs maksā
Piegādātājam par faktisko Pakalpojuma sniegšanas laiku.

4.5.

Piegādātājs sagatavo pavadzīmes vai pieņemšanas nodošanas aktus 3 (trīs) eksemplāros, ievērojot
piemērojamo normatīvo aktu prasības, no kuriem 1 (viens) eksemplārs paliek Piegādātājam, bet atlikušie 2
(divi) tiek nodoti Pasūtītājam.

5.

PUŠU PIENĀKUMI

5.1.

Piegādātājs apņemas un nodrošina:

5.2.

5.1.1.

to, ka visā Līguma darbības laikā tā piegādātās Preces un sniegtie Pakalpojumi atbildīs Līguma
1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām, Preces būs jaunas un neizmantotas, un
piegādātas oriģinālajā iepakojumā un visi atbilstošie dokumenti, ieskaitot lietošanas instrukcijas,
Precēm un kafijas automātiem tiks iesniegti Pasūtītājam piegādes laikā;

5.1.2.

kafijas automātu un Preču atbilstību (kvalitātes un citām prasībām) ražotāja tehniskajai
dokumentācijai, Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem, Līguma noteikumiem, kvalitātes
un/vai atbilstības sertifikātiem un/vai piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

5.1.3.

kafijas automātu uzstādīšanu atbilstoši kafijas automātu ražotāja norādēm un neapdraudot
Pasūtītāja darbinieku vai citu personu veselību un drošību.

Pasūtītājs apņemas un nodrošina:
5.2.1.

to, ka Pasūtītājs un tā darbinieki Piegādātāja piegādātos un uzstādītos kafijas automātus izmantos
tikai saskaņā ar Piegādātāja sniegtajām norādēm;

5.2.2.

to, ka Pasūtītājs nekavējoties informēs Piegādātāju par uzstādīto kafijas automātu darbības
traucējumiem, tehniskām kļūdām vai bojājumiem, lai novērstu turpmākus uzstādīto kafijas
automātu bojājumus;

5.2.3.

saprātīgu atbalstu Piegādātāja personālam kafijas automātu uzstādīšanas laikā, ciktāl tas ir
nepieciešams.

6.

ATBILDĪBA

6.1.

Par Pasūtījuma, kas pilnībā atbilst šī Līguma un/vai konkrētā Pasūtījuma prasībām, piegādes un/vai izpildes
kavēšanu, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci
procenti) apmērā no attiecīgā Pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopā nepārsniedzot 10%
(desmit procenti) no attiecīgā Pasūtījuma vērtības.
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6.2.

Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma 6.1. punktā norādīto līgumsodu no maksājuma summas par
pieņemtajiem Pasūtījumiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes un pienākuma
atlīdzināt Pasūtītājam radītos zaudējumus.

6.3.

Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu kavēšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle
komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas, bet kopā nepārsniedzot 10% (desmit procenti)
no attiecīgā maksājuma summas.

6.4.

Gadījumā, ja Piegādātājs neievēro Pasūtījumos noteikto Preču un/vai kafijas automātu piegādes un
uzstādīšanas noteikumus un/vai skaitu, un/vai kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem, un/vai Pasūtījuma
noteikumiem, un Pasūtītājs ir atteicies parakstīt attiecīgo pavadzīmi vai pieņemšanas nodošanas aktu,
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atcelt attiecīgo Pasūtījumu vai vienpusēji izbeigt Līgumu
atbilstoši Līguma noteikumiem, nosūtot rakstveida paziņojumu Piegādātājam.

6.5.

Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem Precēm līdz brīdim kamēr Preces tiek nodotas
Pasūtītājam.

6.6.

Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei to darbības un/vai bezdarbības
rezultātā. Pasūtītājs neatbild Piegādātājam par nomāto kafijas automātu dabisko nolietojumu Līguma darbības
laikā.

7.

MAKSĀJUMI

7.1.

Pasūtītājs veic apmaksu par katru Pasūtījumu saskaņā ar Piegādātāja sagatavotu un iesniegtu rēķinu.
Piegādātājs sagatavo rēķinu elektroniski un nosūta to elektroniskā veidā uz Pasūtītāja e-pasta adresi:
invoices@railbaltica.org. Piegādātājs sagatavos atsevišķus rēķinus par Precēm un Pakalpojumiem.

7.2.

Rēķinā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
Pasūtītājs
RB Rail AS
Reģistrācijas numurs
40103845025
PVN maksātāja numurs
LV40103845025
Adrese
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 8 - 7
Piegādātājs
KING COFFEE SERVICE SIA
Reģistrācijas numurs
40103596480
PVN maksātāja numurs vai norāde, ka Piegādātājs nav LV40103596480
PVN maksātājs
Adrese (iela; māja; apdzīvota vieta; valsts; pasta kods)
Valmieras iela 43 – 5, Rīga, LV-1009
Bankas juridiskais nosaukums
[•]
Bankas SWIFT kods
Bankas konta numurs (IBAN)
Rēķina informācija
Līguma Nr.
Aktivitātes Nr.

[•]
[•]
[•]
Līguma Nr. 1.19/LV-2021-30
EISI Līgums Nr. :
INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990
INEA/CEF/TRANS/M2015/1129482
INEA/CEF/TRANS/M2016/1360716
INEA/CEF/TRAN/M2019/2098304
INEA/CEF/TRAN/M2019/2098073 un turpmākie
EISI līgumi

7.3.

Reizi mēnesī, līdz attiecīgā mēneša 5. (piektajam) datumam, Piegādātājs sagatavos un iesniegs Pasūtītājam
rēķinu par iepriekšējā mēnesī atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām un pieņemtajām Precēm, ko
apliecina Pušu parakstīta pavadzīme.

7.4.

Reizi mēnesī, līdz attiecīgā mēneša 5. (piektajam) datumam, Piegādātājs sagatavos un iesniegs Pasūtītājam
rēķinu par iepriekšējā mēnesī atbilstoši Līguma noteikumiem sniegtajiem kafijas automātu nomas
Pakalpojumiem attiecīgajā laika posmā, ko apliecina Pušu parakstīta pavadzīme vai pieņemšanas nodošanas
akts par attiecīgo kafijas aparātu piegādi un sākotnējo uzstādīšanu.
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7.5.

.Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības Piegādātāja iesniegtajā rēķinā, tas informē Piegādātāju par konstatētajām
neatbilstībām un Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam labotu rēķinu 2 (divi) darba dienu laikā.

7.6.

Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegtos rēķinus saskaņā ar Līguma noteikumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā
pēc attiecīgo rēķinu saņemšanas.

7.7.

Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu no sava bankas konta uz Piegādātāja
Līgumā norādīto bankas kontu.

7.8.

Puses vienojas atzīt par spēkā esošiem un apmaksājamiem rēķinus, kas sagatavoti elektroniski bez rekvizītu
zonas “paraksts”.

8.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

8.1.

Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei
saskaņā ar šo Līgumu.

8.2.

Pasūtītājs var veikt Pasūtījumus un izmantot Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem līdz 24 (divdesmit
četri) mēnešiem sākot ar 2021.gada 1.jūliju vai līdz brīdim, kad ir sasniegta Līguma Kopējā vērtība, atkarībā no
tā kas iestājas ātrāk. Gadījumā, ja Līguma Kopējā vērtība vēl nav sasniegta, bet sākotnējais Pasūtījumu
veikšanas un Pakalpojumu izmantošanas termiņš ir pagājis, tad Puses var pagarināt Līgumu līdz Līguma
Kopējās vērtības sasniegšanai.

8.3.

Pasūtītājs, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs ar paziņojuma nosūtīšanas dienu vienpusēji
izbeigt Līgumu, šādos gadījumos :
8.3.1.

ja Piegādātājs nav piegādājis Preces vai kafijas automātus Pasūtītājam (nav izpildījis kādu no
Pasūtījumiem) 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtījuma izpildes termiņa beigām saskaņā ar
Līgumu vai Pasūtījumu, ja Pasūtījumā noteikts garāks izpildes termiņš;

8.3.2.

ja Piegādātājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šis pārkāpums (ja to var novērst) netiek
novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Piegādātājam ir nosūtīts attiecīgs rakstveida paziņojums;

8.3.3.

ja Piegādātājs atkārtoti piegādā Preces vai kafijas automātus, kuri neatbilst Līguma vai Pasūtījuma
noteikumiem un/vai Piegādātājs nav novērsis trūkumus saskaņā ar Līguma 4.3.2 vai 4.4.2.punktiem;

8.3.4.

ja pret Piegādātāju ir ierosināta likvidācijas, bankrota, maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības
procedūra;

8.3.5.

ja šis Līgums tiek būtiski grozīts, neievērojot Publiskā iepirkuma likuma 61.panta prasības;

8.3.6.

ja Piegādātājs nepilda Līgumā vai citos piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz
personu datu aizsardzību, informācijas konfidencialitāti un drošību, kā arī drošības pielaides prasības;

8.3.7.

ja Pasūtītājam nav pieejams Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF
(Connecting Europe Facility)) līdzfinansējums turpmākai Līguma izpildes apmaksai;

8.3.8.

ja Piegādātājam ir noteiktas starptautiskas vai nacionālas sankcijas vai būtiskas Eiropas Savienības
dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sankcijas, kas ietekmē finanšu un kapitāla tirgus
intereses;

8.3.9.

gadījumos, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 64. pantā.

8.4.

Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par
to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nav samaksājis vairāk par diviem Piegādātāja rēķiniem un Piegādātājs nav atbildīgs
par šādu rēķinu neapmaksāšanu un Pasūtītājs nav novērsis situāciju 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā
paziņojuma saņemšanas.

8.5.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot
par to Piegādātājam.

8.6.

Vienpusēja Līguma izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Līguma 8.3., 8.4. un 8.5. punktu Pasūtītājs maksā
Piegādātājam par Līguma izpildi līdz Līguma izbeigšanās dienai, un Pasūtītājam nav pienākuma maksāt
Piegādātājam līgumsodu vai jebkādu citu sodu, zaudējumus vai kompensāciju.

8.7.

Jebkurā Līgumā izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma
izbeigšanas brīdim.
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9.

FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

9.1.

Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā
noteikto saistību izpildi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”) prasības.

9.2.

Puse, kas personas datus nosūta otrai Pusei apstrādei, ir atbildīga par attiecīgo datu subjektu piekrišanas
iegūšanu.

9.3.

Puses apņemas nenodot trešajām personām fizisko personu datus, kas iegūti no otras Puses, izņemot
gadījumus, kad Līgums paredz citādi, vai normatīvie akti paredz šādu datu pārsūtīšanu.

9.4.

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei var būt pienākums pārsūtīt trešajām personām personas datus, kas
iegūti no otras Puses, tā par to informē otru Pusi pirms šādu datu pārsūtīšanas, ja vien to neaizliedz normatīvie
akti.

9.5.

Neatkarīgi no 9.3. punkta, Piegādātājs piekrīt, ka Pasūtītājs nosūta personas datus, kas saņemti no Piegādātāja,
trešajām personām, kuras sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas, lai nodrošinātu
tā darbību un Līguma izpildi.

9.6.

Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt fizisko personu datus, kas iegūti no otras Puses, ja vairs
nepastāv nepieciešamība tos apstrādāt, lai nodrošinātu Līguma izpildi.

10.

KONFIDENCIALITĀTE

10.1. Puse nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi un Līgumu, kas nav publiski pieejama, un no otras Puses
saņemto konfidenciālo informāciju. Konfidenciālu informāciju neizpauž trešajām personām bez otras Puses
rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
10.2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska, elektroniska vai jebkādā citā tehniskā veidā fiksēta
informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir tieši vai netieši saistīta ar Pušu darbību, klientiem,
komercnoslēpumu, informāciju, kas Pusēm kļuvusi pieejama Līguma izpildes gaitā, neatkarīgi no informācijas
nodrošināšanas veida, laika un vietas ( “Konfidenciāla informācija ”).
10.3. Puses apņemas nodrošināt Konfidenciālās informācijas pārvaldību, t.sk., iegūšanu, pieejamību, lietošanu,
glabāšanu, aizsardzību un neizpaušanu, saskaņā ar Līgumu. Pušu pienākums ir nodrošināt Līguma izpildes
ietvaros iegūtās un radītās Konfidenciālās informācijas izmantošanu vienīgi tādām darbībām, kas
nepieciešamas šī Līguma saistību izpildei.
10.4. Puses nav tiesīgas tieši vai netieši izpaust vai kā citādi darīt pieejamu Konfidenciālo informāciju trešajām
personām, izņemot tos Piegādātāja darbiniekus, pilnvarotos pārstāvjus un citas Līguma izpildē iesaistītās
personas, kurām tā ir nepieciešama, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas Līgumā noteikto Piegādātāja
saistību izpildei, un tikai tādā apjomā, kāds šīm personām ir objektīvi nepieciešams tiem uzticēto pienākumu
izpildei. Piegādātājs ir tiesīgs iesaistīt Līguma izpildē vai kā citādi darīt pieejamu Konfidenciālo informāciju šajā
Līguma punktā minētajām personām tikai pēc tam, kad starp attiecīgo personu, Piegādātāju un Pasūtītāju ir
noslēgta attiecīga Konfidencialitātes vienošanās, ja Pasūtītājs to pieprasa.
11.

VIZUĀLĀS IDENTITĀTES PRASĪBAS

11.1. Piegādātājam ir pienākums ievērot šādas vizuālās identitātes prasības:
11.1.1. Jebkāda veida atskaitēm, brošūrām un cita veida dokumentiem vai informācijai, kas saistīta ar preču
piegādēm, kuras Piegādātājs veic Pasūtītājam vai jebkurai citai trešajai personai Līguma izpildē, vai
dara šo informāciju publiski pieejamu, ir jāietver:
(a)

atsauce, kurā norādīts, ka Pakalpojumu un Preču piegāde tiek līdzfinansēta no EISI: “Rail Baltica
līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments”;

(b) (drukātiem materiāliem) atruna, kas atbrīvo Eiropas Savienību no jebkādas atbildības izplatīšanas
materiālu satura ziņā: "Atbildību par publikāciju uzņemas vienīgi tās autors. Eiropas Savienība
neuzņemas atbildību par to, kā var tikt izmantota tajā ietvertā informācija." Šo atrunu visās
Eiropas
Savienības
oficiālajās
valodās
var
skatīt
tīmekļa
vietnē:
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-infopoint/publicity-guidelines-logos;
(c)

Eiropas Savienības karogs.

11.1.2. Prasības, kas noteiktas Līguma 15.1.1.(a) un 15.1.1.(c) punktos, var izpildīt, izmantojot šādu logotipu:
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Ja Piegādātājs izmanto šo logotipu, tam jānodrošina, ka logotipa elementi netiek dalīti atsevišķi
(logotips jāizmanto kā viena vienība), kā arī ap logotipu jānodrošina pietiekami daudz brīvas vietas.
11.1.3. Piegādātājam ir pienākums ievērot jaunākās vizuālās identitātes prasības, ko nosaka Eiropas
Savienība. Piegādātājs pats seko līdzi izmaiņām vizuālās identitātes prasībās. Līguma noslēgšanas
dienā
vizuālās
identitātes
prasības
tiek
publicētas
šādā
tīmekļa
vietnē:
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicityguidelines-logos.
12.

NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto jebkuru saistību neizpildi, ja šāda
saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
12.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi,
kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
12.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu
saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
12.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā par tiem
jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
12.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 (trīsdesmit)
kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts,
nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.
13.

PĀRBAUDES VIZĪTES PIE PĀRDĒVĒJA KLĀTIENĒ

13.1. Pasūtītājs rakstveidā brīdinot Piegādātāju 5 (pieci) darba dienas iepriekš, un gadījumā, kad plānots īstenot
pārbaudi bez iepriekšēja brīdinājuma, iepriekš nebrīdinot Piegādātāju, ir tiesīgs Līguma darbības laikā veikt
pārbaudi pie Piegādātāja klātienē.
13.2. Pārbaudes pie Piegādātāja klātienē var veikt Pasūtītāja darbinieki vai jebkura cita neatkarīga struktūra, kurai
šādas tiesības deleģējis Pasūtītājs. Visa informācija, kas iegūta pārbaužu laikā, ir uzskatāma par konfidenciālu.
Pasūtītājam jānodrošina, ka tā darbinieki un jebkuri citi pārbaudes vai revīzijas veicēji, kuriem Pasūtītājs
deleģējis tiesības veikt pārbaudes, kas attiecas uz Līguma izpildi, ievēro konfidencialitātes saistības.
13.3. Piegādātājam jānodrošina, ka Pasūtītāja darbiniekiem vai jebkurai citai neatkarīgai struktūrai, kurai Pasūtītājs
ir deleģējis tiesības veikt pārbaudes, kas attiecas uz Līguma izpildi, ir iespēja piekļūt visai nepieciešamajai
informācijai un dokumentiem, kas attiecas uz Līguma izpildi, ieskaitot informācijai elektroniskā veidā, kā arī
jānodrošina iespēja informāciju un dokumentus pavairot, vienlaikus pienācīgi ievērojot konfidencialitātes
saistības.
13.4. Saskaņā ar Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par klātienes pārbaudēm un
apskatēm, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām
nelikumībām, un Regulu (ES) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
(OLAF), OLAF var veikt arī pārbaudes uz vietas un pārbaudes saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas ar Eiropas
Savienības tiesību aktiem Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzībai pret krāpšanu un citām
nelikumībām. OLAF veiktās izmeklēšanas konstatējumu rezultātā var tikt sākts kriminālprocess valsts tiesību
aktos noteiktajā kārtībā.
14.

CITI NOTEIKUMI

14.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības, kā arī
iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
14.2. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību
pienācīgu izpildi tā, it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju
nomaiņa un jauna apakšuzņēmēja piesaiste ir pieļaujama tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu,
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atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantam. Piegādātājam jāiesniedz jauna apakšuzņēmēja kvalifikācijas
dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts Iepirkuma procedūras dokumentos, t.sk. sniegto pakalpojumu
aprakstu un pakalpojuma apjomu.
14.3. Piegādātājs nodrošina, ka Līgumā noteiktie pienākumi, īpaši tie, kas attiecas uz personas datu un informācijas
aizsardzības prasībām, attiecās arī uz apakšuzņēmējiem. Pasūtītājam ir tādas pašas tiesības veikt
apakšuzņēmēja pakalpojuma kvalitātes uzraudzību un dot norādījumus kādi ir noteikti šī Līguma 13. nodaļā.
14.4. Līguma darbības laikā, Pusēm abpusēji vienojoties, var tikt veikti Līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma
61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un
jāparaksta abām Pusēm, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas
brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.5. Šo Līgumu regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā
ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
14.6. Jebkuru strīdu, kas rodas izriet vai ir saistīts ar Līguma izpildi Puses mēģinās atrisināt sarunu vai vienošanās
ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt sarunu vai vienošanās ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tas tiks dots
izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
14.7. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā
pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumā spēkā esošās normatīvo aktu
prasības. Puses labticīgi veiks pārrunas, lai aizstātu spēku zaudējušo noteikumu ar noteikumu, kura ietekme un
mērķis būtu pēc iespējas tuvāka spēku zaudējušā punkta regulējumam.
14.8. Par Līgumā izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Puses nekavējoties informē
viena otru.
14.9. Līgums ir sagatavots un tiek parakstīts elektroniska dokumenta formā.
15.

LĪGUMA PIELIKUMI
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Piegādātāja deklarācija
3. pielikums – Piegādātāja tehniskais piedāvājums.
4. pielikums – Piegādātāja finanšu piedāvājums.

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

RB Rail AS

King Coffee Service SIA

Agnis Driksna

Rihards Saksons

Valdes priekšsēdētājs

Pārdošanas vadītājs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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