VALSTS IEPIRKUMA LĪGUMS
Nr. BIOR 2017/35
Rīgā

2017. gada 6.oktobrī

SIA “DHL LATVIA”, turpmāk – Izpildītājs, ko saskaņā ar 2017.gada 2.janvāra pilnvaru Nr.12/2017
pārstāv Pārdošanas un marketinga nodaļas direktors Ekspress sūtījumu grupā Artis Dekšenieks, un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, turpmāk –
Pasūtītājs, ko saskaņā ar 20.09.2017. rīkojumu Nr.196-k pārstāv direktora p.i. Olga Valciņa,
Izpildītājs un Pasūtītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma “ Starptautisko
pasta sūtījumu pakalpojumi” (Id. Nr. BIOR 2017/35) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk –
Līgums:
1.1.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1.

1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs sniedz starptautiskā pasta sūtījumu pakalpojumus (turpmāk –
Pakalpojums), atbilstoši Līgumam, Latvijas Republikas, starptautisko un Eiropas Savienības
normatīvo aktu noteikumiem un Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā Izpildītājam par
sniegto Pakalpojumu.
2.
MAKSA PAR PAKALPOJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Kopējā maksa par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” ir 39
990,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi) bez PVN un PVN
(21 %) – 8 397,90 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro, 90 centi).
Kopējā maksā par Pakalpojumu ir ietvertas visas Pasūtītāja ar Pakalpojuma saņemšanu saistītās
izmaksas.
Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo
cenrādi. Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošais cenrādis ir pievienots Līgumam kā 2.pielikums
„Finanšu piedāvājums”.
Nepieciešamības gadījumā Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās maksas par Pakalpojumu
ietvaros, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma var nosūtīt Izpildītāja nodotos dokumentus
un/vai pakas uz citām, Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” neminētām valstīm.
Par sniegto Pakalpojumu Izpildītājs izraksta Pasūtītājam rēķinu vienu reizi mēnesī – par periodu
no kārtējā mēneša 1. līdz 31. datumam. Rēķinā norāda Līguma numuru. Pasūtītājs piekrīt
saņemt rēķinus elektroniskā formā.
Maksu par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs pārskaita 20 (divdesmit) darba dienu laikā no
Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos tiks noteikta cita pievienotās vērtības
nodokļa likme, tā tiks piemērota no attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas bez papildu
vienošanās noslēgšanas.
Līguma darbības laikā var tikt veikta Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādīto cenu
(pamattarifu) pārskatīšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes
sniegto informāciju par attiecīgā Pakalpojuma grupas vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām,
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi un, ievērojot nosacījumu, ka kopējā maksa
par Pakalpojumu Līguma ietvaros nevar pārsniegt 41 999,00 EUR (bez PVN).
3.
LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izpildītājam ir šādi pienākumi:
3.1.1. nodrošināt kurjera ierašanos Pasūtītāja juridiskajā adresē (Lejupes iela 3, Rīga) darba
dienās no plkst. 09:00-17:00 (ja pieteikums ir izdarīts līdz 16:00, tad kurjeram ir jāierodas
līdz 17:00 tajā pašā dienā);
3.1.2. nodrošināt sūtījuma priekšmetu ar iepakojuma u.c. materiāliem pasta sūtījuma
noformēšanai;
3.1.3. nodrošināt starptautiskos pasta sūtījumus - dokumentu un paku, tajā skaitā dzīvnieku
izcelsmes bioloģiskā materiāla - klīniskā un patoloģiskā (patoloģiskais materiāls – satur
bīstamu infekcijas slimību ierosinātājus), dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas, kā arī
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

dzīvnieku barības produktu paraugu sūtījumus;
3.1.4. nokārtot eksporta un importa muitas formalitātes;
3.1.5. nodrošināt iespēju Pasūtītājam sekot līdzi pasūtījuma izpildei.
Izpildītājam ir šādas tiesības:
3.2.1. lūgt pārskatīt Finanšu piedāvājumā norādītās cenas (pamattarifus) ne ātrāk kā pēc 18
mēnešiem pēc Līguma noslēgšanas, 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to rakstveidā
informējot Pasūtītāju, un vienlaikus pievienojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas
pārvaldes sniegto informāciju par attiecīgā Pakalpojuma grupas vidējā patēriņa cenu
līmeņa izmaiņām, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi un, ņemot vērā, ka
kopējā maksa par Pakalpojumu nevar pārsniegt 41 999,00 EUR (bez PVN);
3.2.2. saņemt maksu par Pakalpojumu, ja Pakalpojums ir sniegts un rēķins izrakstīts atbilstoši
Līguma noteikumiem.
Pasūtītājam ir šādas tiesības:
3.3.1. elektroniski sekot līdzi pasūtījuma izpildei;
3.3.2. vienpusēji izbeigt līgumu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to rakstveidā informējot
Izpildītāju, ja Izpildītājs atkārtoti pārkāpj Līguma noteikumus un Pasūtītājs par Līguma
pārkāpumu sastādīja vismaz divus aktus.
Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt sniegto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, ja
Pakalpojums ir sniegts un rēķins izrakstīts atbilstoši Līguma noteikumiem.
Pasūtītājs pasūtījuma izdarīšanas brīdī informē Izpildītāju par sūtījumiem ar speciālu
temperatūras režīmu. Šādiem sūtījumiem Pasūtītājs sagatavo speciālo iepakojumu, kas
nodrošina sūtījuma priekšmetam atbilstošu temperatūras režīmu.

4.
KONTAKTPERSONAS
4.1. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Izpildītāja puses ir Juris Albu,
tālr. Nr. 67715522, faksa Nr.67715740, e-pasts: juris.albu@dhl.com .
4.2. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Pasūtītāja puses ir Inga
Arseņjeva, tālr. Nr. 67620979, faksa Nr. 67620434, e-pasts: inga.arsenjeva@bior.lv.

5.1.

5.2.

5.3.

5.
ATBILDĪBA
Līdzēji ir viens otram atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un
apņemas atlīdzināt viens otram visus šajā sakarā nodarītos zaudējumus, ievērojot Līguma
9.1.punktu.
Par apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma
procentus 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru
samaksas nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 % no neapmaksātās summas. Nokavējuma
procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no neizpildīto saistību izpildes pienākuma.
Par Pakalpojuma nesniegšanu Līgumā norādītajos termiņos Pasūtītājam ir tiesības piemērot
Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā
norādītas maksas par Pakalpojumu, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no Līguma
2.1.punktā norādītas maksas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no neizpildīto saistību
izpildes pienākuma.
6.
STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Līdzējiem rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek
risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS
KĀRTĪBA
Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.
Pakalpojums tiek sniegts līdz 2020. gada 5.oktobrim vai līdz Līguma 2.1.punktā norādītās
maksas par Pakalpojumu sasniegšanai, ja tā tiek sasniegta ātrāk.
Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, rakstveidā paziņojot par to otram
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7.4.
7.5.
7.6.

8.1.
8.2.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Līdzējam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājs atkārtoti pārkāpj
Līguma noteikumus.
Grozījumus drīkst izdarīt Publisko iepirkumu likuma 61. pantā minētajos gadījumos. Līguma
grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Līdzēju parakstīti.
Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
8.
NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
Līdzēji neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, kas
tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.
Līdzēji nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos
pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas varas apstākļu ietekmē.
Nepārvaramas varas iestāšanos Līdzēji apstiprina ar attiecīgu, kompetentu iestāžu izziņu.
9.
PAPILDU NOTEIKUMI
Līguma izpildes gaitā Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
starptautisko un Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumiem, ja tie attiecināmi uz
Pakalpojumu.
Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā
neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.
Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez
otra Līdzēja piekrišanas.
Līgums ir saistošs katra Līdzēja likumīgajam saistību pārņēmējam, un ir pieļaujams, ka Izpildītājs
ir aizstājams ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par
komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses
(faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.
Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katram līdzējam pa vienam. Visiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Līgumam ir pievienots 1.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas, 2.pielikums
“Finanšu piedāvājums” uz 3 (trīs) lapām un 3.pielikums „Pārvadājumu noteikumi” uz 5 (piecām)
lapām, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Līguma pielikumu noteikumi tiek piemēroti
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem.
10.

Izpildītājs:
SIA “DHL LATVIA”
Reģistrācijas Nr.50003251661
Juridiskā adrese: Plieņciema iela 35
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Konts: LV73UNLA0050000619076
Banka: SEB Banka, kods: UNLALV2X
Tālr. Nr. 67715522
Faksa Nr. 67715740
E-pasts: juris.albu@dhl.com

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”
Nodokļu maksātāja kods 90009235333

_________________________A.Dekšenieks

Juridiskā adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Konts: LV20TREL9160660001000
Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
Tālr. Nr. 67620979, 67620526
Faksa Nr. 67620434
E-pasts: bior@bior.lv
Direktora p.i.:
__________________________O.Valciņa
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