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1. Vispārējie noteikumi 
1.1. Šie vispārējie pirkuma noteikumi ir neatņemama līgumu par 
piegādēm un pakalpojumiem starp preču piegādātāju vai 
pakalpojumu sniedzēju (turpmāk tekstā "Uzņēmējs") un BASF 
SIA vai tās saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas Lietuvā, 
Latvijā un Igaunijā, (turpmāk tekstā "Principāls") sastāvdaļa. 
1.2. Uzņēmēja vispārējie uzņēmējdarbības noteikumi ir 
piemērojami tikai tad, ja un ciktāl Principāls ir nepārprotami 
akceptējis tos rakstiski. Jebkādas atsauces uz Principāla saraksti 
ar Uzņēmēju, kas satur vai attiecas uz Uzņēmēja vispārējiem 
uzņēmējdarbības noteikumiem, nenozīmē, ka Principāls ir 
akceptējis šādu vispārējo uzņēmējdarbības noteikumu 
piemērojamību šim līgumam. Uzņēmēja vispārējie 
uzņēmējdarbības noteikumi nav piemērojami arī tad, ja 
Principālam būtu jāpieņem jebkuras preces/pakalpojumus, zinot, 
ka Uzņēmējs ir vēlējies tos sniegt, pamatojoties uz saviem 
vispārējiem uzņēmējdarbības noteikumiem, kas atšķiras vai ir 
pretrunā ar šiem vispārējiem pirkuma noteikumiem. 
 
2. Piedāvājums 
2.1. Principālam par piedāvājumiem un cenu piedāvājumiem nav 
nevienam jāmaksā, un tie Principālam nerada nekādas saistības. 
2.2. Savā piedāvājumā Uzņēmējam ir skaidri jāuzrāda jebkādas 
atšķirības starp viņa piedāvājumu un Principāla prasībām. Ja 
Uzņēmējam ir alternatīvas iespējas apmierināt prasības, kas ir 
tehnoloģiski un ekonomiski pārākas, viņam ir papildus jāiesniedz 
šāds piedāvājums Principālam. 
 
3. Piegādes datums, izmaiņas preču piegādē/pakalpojumu 
sniegšanā 
3.1. Uzņēmējam ir jāievēro attiecīgie saskaņotie piegādes vai 
pakalpojumu sniegšanas datumi. Preču piegādes gadījumā šāda 
atbilstība nozīmē piegādi Principālam bez jebkādiem defektiem 
Principāla parastajā darba laikā, ar nepieciešamajiem 
transportēšanas dokumentiem uz pasūtījumā norādīto adresi 
(turpmāk "Vieta"). Ja ir panākta vienošanās par piegādi, kas 
ietver montāžu/servisu, preču piegāde bez jebkādiem defektiem 
netiek uzskatīta par savlaicīgu, ja montāža/serviss nav pienācīgi 
veikts, kā noteikts līgumā. Ja formāla pieņemšanas kārtība ir 
noteikta ar likumu vai līgumā, šādai pieņemšanai paredzētais 
laiks ir jāievēro abām pusēm. Priekšlaicīgai preču 
piegādei/pakalpojumu sniegšanai vai daļējai piegādei/daļējai 
pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams saņemt Principāla 
iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 
3.2. Ja Uzņēmējs atzīst, ka viņš nespēs izpildīt savas 
līgumsaistības, pilnībā vai daļēji, vai noteiktajā termiņā, viņam 
par to ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Principālam. 
Paziņojumā jānorāda gan kavēšanās iemesls(-i), gan 
prognozētais piegādes kavēšanās laiks. Ja Principāls ir pieņēmis 
aizkavējušās vai daļēji piegādātas preces/sniegtus 
pakalpojumus, tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par 
Principāla atteikšanos no jebkādām savām tiesībām vai 
prasījumiem tikai tādēļ, ka veikta novēlota vai daļēja preču 
piegāde/pakalpojumu sniegšana. 
3.3. Jebkādas izmaiņas attiecībā uz piegādājamām precēm vai 
sniedzamajiem pakalpojumiem ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar 
Principālu un jāsaņem tā piekrišana. 
3.4. Uzņēmējs laikus pieprasa no Principāla līguma izpildei 
nepieciešamos dokumentus un nekavējoties pēc to saņemšanas 
pārbauda to pilnīgumu un atbilstību. Uzņēmējs nekavējoties 
rakstiski informē Principālu par jebkādām neatbilstībām, kas 
Uzņēmējam ir acīmredzamas. 
 
4. Ilgtspējība 
4.1. Principāls veic savu uzņēmējdarbību saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības principiem un ievēro starptautiski atzītus galvenos 
standartus arodveselības un darba drošības, vides aizsardzības, 
darba tiesību un cilvēktiesību jomās, kā arī atbildīgas 
korporatīvās pārvaldības jomā (turpmāk "ESG standarti"). 
Principāls ir aprakstījis savu izpratni par ESG standartiem 

Piegādātāja Uzvedības Kodeksā (http://www.basf.com/supplier-
code-of-conduct). Principāls sagaida, ka Uzņēmējs ievēros šos 
ESG standartus. Turklāt Principāls aicina Uzņēmēju nodrošināt, 
lai visi tā jebkura līmeņa apakšuzņēmēji arī ievērotu ESG 
standartus. Principālam pēc iepriekšēja brīdinājuma ir tiesības 
pārbaudīt, vai tiek ievēroti ESG standarti, vai nu pašam, vai 
izmantojot nolīgtas trešās personas pakalpojumus. 
4.2. Izpildot līgumu, Uzņēmējam ir jāievēro līgumā minētās 
Principāla arodveselības un darba drošības, un vides 
aizsardzības prasības. 
 
5. Likumā noteiktās prasības saskaņā ar Vācijas Piegādes 
ķēdes  uzticamības pārbaudes likumu 
5.1 Pasūtītājam ir pienākums ievērot noteiktas ar cilvēktiesībām 
un vidi saistītās  uzticamības pārbaudes prasības savās 
piegādes ķēdēs, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu 
jebkādus ar cilvēktiesībām vai vidi saistītus riskus vai izbeigtu ar 
cilvēktiesībām vai vidi saistītu prasību pārkāpumus. Terminiem 
“Cilvēktiesību riski”, “Ar vidi saistītie riski” (kopā saukti par 
“Riskiem”), “Ar cilvēktiesībām saistīto  prasību pārkāpums” un “Ar 
vidi saistīto prasību pārkāpums” (kopā saukti par “ Prasībām”) ir 
Vācijas Piegādes ķēdes  uzticamības pārbaudes likumā definētā 
nozīme (“Likums”) (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) ar 
grozījumiem, kas laiku pa laikam tiek izdarīti (Likuma pašreizējo 
angļu valodas versiju var lejupielādēt, izmantojot šo saiti: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationale
s/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-
chains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A51
11.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=3). 
5.2 Izpildītājam jāievēro likumā aprakstītās Prasības  un 
pienācīgi jārisina sagaidāmā izpilde   attiecībā pret saviem 
piegādātājiem visā piegādes ķēdē (“ Sagaidāmā izpilde”). Jo 
īpaši Izpildītājs apņemas novērst vai līdz minimumam samazināt 
šādus Riskus un izbeigt jebkādu Prasību pārkāpumu. Turklāt 
Līgumslēdzējs piekrīt dot norādījumus saviem vadītājiem un 
darbiniekiem, lai tie atbilstu Sagaidāmajai izpildei un  piekrīt 
nodrošināt apmācības saviem vadītājiem un darbiniekiem par to, 
kā atbilst Sagaidāmajai izpildei. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 
Izpildītājam ir jāapmeklē attiecīgās Pasūtītāja organizētās 
apmācības.  
5.3 Pasūtītājam ir tiesības veikt auditus, iepriekš rakstiski 
brīdinot, lai nodrošinātu Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar šo 
klauzulu (“Audits”) vai nu pašam un/vai ar pilnvaroto trešo 
personu starpniecību (“Auditors”). Izpildītājam ir jāsniedz 
Pasūtītājam un/vai Auditoram visi dati, dokumenti un cita 
informācija gan rakstiskā, gan mutiskā un/vai elektroniskā veidā, 
kā to pamatoti pieprasījis Pasūtītājs un/vai Auditors auditam. 
5.4 Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē aizdomas vai pierādījumus 
par to, ka Izpildītāj s vai kāds no Izpildītāja izpildītājiem vai 
jebkura līmeņa piegādātājiem ir pārkāpis Prasības,  Izpildītājam 
ir pienākums īstenot un izpildīt vai likt attiecīgajiem izpildītāja vai 
piegādātājiem īstenot un izpildīt atbilstošus korektīvos 
pasākumus, kā to pamatoti rakstiski pieprasījis Pasūtītājs. 
5.5 Pēc Pasūtītāja pieprasījuma un bez nepamatotas kavēšanās 
Izpildītājs js (i) kopā ar Pasūtītāju izstrādā korektīvo pasākumu 
plānu, lai izbeigtu jebkādu  Prasību pārkāpumu ("Korektīvo 
pasākumu koncepcija"), tostarp konkrētu šāda plāna izpildes 
grafiku, un (ii) īsteno Izpildītāja pamatoti pieprasītos pasākumus 
pēc saviem ieskatiem, lai īstenotu šādu Korektīvo pasākumu 
koncepciju. 
5.6 Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties izbeigt šo līgumu, ja (i) 
Izpildītājs nepilda šajā Klauzulā noteiktās saistības, (ii) 
Sagaidāmā izpilde ir būtiski pārkāpta, vai (iii) Korektīvo 
pasākumu koncepcijas īstenošana nenovērsa  Prasību 
pārkāpumu Korektīvo pasākumu koncepcijā noteiktajā termiņā. 
  
 
6. Kvalitāte 
Uzņēmējam ir jāveic un jāuztur efektīva kvalitātes 
nodrošināšana, un, ja to pieprasa Principāls, jādemonstrē, kā tas 
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tiek darīts. Šim nolūkam Uzņēmējam ir jāizmanto kvalitātes 
nodrošināšanas sistēma, kas atbilstu ISO 9000 standartu saimes 
vai līdzvērtīgai standartu sistēmai. Principālam pēc iepriekšēja 
paziņojuma ir tiesības pārbaudīt Uzņēmēja kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu vai nu pašam, vai ar Principāla nolīgtu 
trešo personu starpniecību. 
 
7. Apakšuzņēmēju izmantošana 
Uzņēmējs drīkst nodarbināt vai aizstāt trešās personas (jo īpaši 
visus apakšuzņēmējus), lai izpildītu līgumu Principāla vietā tikai 
tad, ja ir saņemta Principāla iepriekšēja rakstiska piekrišana. 
Principāls neatteiks savu piekrišanu bez iemesla. Ja Uzņēmējs 
plāno līguma izpildei izmantot apakšuzņēmējus jau no paša 
sākuma, Uzņēmējam par to ir jāinformē Principāls, jau iesniedzot 
savu piedāvājumu. 
 
8. Piegāde, pārvadāšana, iepakojums, riska nodošana, 
īpašumtiesību nodošana 
8.1. Ja vien puses nav vienojušās citādi, preču piegāde tiek 
veikta "DAP (Delivered At Place - piegādāts līdz vietai) 
(Incoterms 2020)". Ja vien puses nav vienojušās citādi, 
piegādājot preces, ir jāpievieno divas pavadzīmes kopijas, 
iepakošanas saraksts, tīrīšanas un inspekcijas sertifikāti 
atbilstoši saskaņotajām specifikācijām, kā arī visi pārējie 
nepieciešamie dokumenti. Ja zināmas, šādas ziņas ir 
jānodrošina visos pārvadāšanas dokumentos un – attiecībā uz 
fasētām precēm – arī uz ārējā iepakojuma: pirkuma pasūtījuma 
numurs, bruto un neto svars, iepakojumu skaits un iepakojuma 
veids (vienreizlietojams/atkārtoti lietojams), izpildes termiņš, kā 
arī galamērķa vieta (izkraušanas vieta) un saņēmējs. Attiecībā 
uz projektiem ir jāsniedz arī pilns darba numurs un informācija 
par montēšanas ēku. 
8.2. Ja piegādes ir no trešajām valstīm (imports), Principāls ir 
jāuzrāda kā formālais importētājs, un Uzņēmēja pienākums ir 
nodrošināt viņu ar visiem dokumentiem un informāciju, kas 
nepieciešami, lai varētu pabeigt un iesniegt atbilstošu importa 
deklarāciju iestādēm, kas atbild par muitošanu, kā to prasa 
importētājas valsts tiesību akti attiecībā uz muitošanu. 
8.3. Uzņēmējam ir rakstiski jāpaziņo Principālam par to, cik liela 
procentuālā daļa ir ASV ražotām precēm. 
8.4. Piegādes laikā Uzņēmējam ir jāaizstāv Principāla intereses. 
Preces ir jāsaiņo ar iepakojuma materiāliem, kas der piegādei 
līdz pašai galamērķa vietai, lai izvairītos no bojājumiem 
transportēšanas laikā. Uzņēmējs atbilstoši tiesību aktiem ir 
atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar 
nepareizu iepakojumu. 
8.5. Attiecībā uz iekšzemes piegādēm, pēc Principāla 
pieprasījuma Uzņēmējs pēc piegādes savāc visu uzkrāto ārējo 
iepakojumu, transportēšanas un pārdošanas iepakojumu no 
galamērķa vietas un tiek galā ar to pats vai izmantojot trešās 
puses pakalpojumus. 
8.6. Uzņēmējam ir jāsaiņo, jāmarķē un jāpārvadā bīstamie 
produkti saskaņā ar piemērojamiem valsts un starptautiskajiem 
tiesību aktiem. Uzņēmējam ir jāizpilda visas prasības, kas 
attiecas uz piegādātājiem (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
1907/2006/EK (turpmāk "REACH") 3. panta 32. punktu) – 
atbilstoši REACH normām, kas ir spēkā attiecībā uz preču 
piegādi. Jo īpaši, Uzņēmējam ir jānodrošina Principāls ar 
REACH 31. pantam atbilstošu drošības datu lapu saņēmējvalsts 
oficiālajā valodā visos gadījumos, kas paredzēti REACH 31. 
pantā no (1) līdz (3) sadaļai. 
8.7. Līdz līgumā noteikto preču ierašanās brīdim, ieskaitot 8.1 un 
8.2 punktos minētos dokumentus, galamērķa vietā, Uzņēmējs 
uzņemas visu risku, kas saistīts ar zaudējumiem vai bojājumiem. 
Ja puses ir vienojušās, ka piegāde ietver montāžu/servisu, 
zaudējumu vai bojājumu risks pāriet pie Principāla pēc tam, kad 
montāžas/servisa pakalpojumi saskaņā ar līgumu ir pienācīgi 
izpildīti un preces ir nodotas. 
8.8. Ja oficiālu pieņemšanu pieprasa likums, vai tas noteikts 
līgumā, riska nodošana notiek pēc tam, kad Principāls ir 

pieņēmis preces. Ja bijusi vienošanās par oficiālu pieņemšanu, 
zaudējumu risks nedrīkst pāriet no Uzņēmēja pie Principāla, 
pirms veiksmīgu pieņemšanu nav apstiprinājis Principāls ar 
pieņemšanas akta parakstīšanu. Maksājumu rēķinu apmaksa 
neaizstāj oficiālu pieņemšanu. 
8.9. Īpašumtiesības pāriet Principālam saskaņā ar normatīvo 
aktu noteikumiem. 
 
9. Preču izcelsme un preču stāvoklis 
9.1. Uzņēmējs komercdarījumu dokumentos apliecina, ka preču 
iegādē nav dota prioritāte nevienai valstij (izcelsmes valstij). 
Turklāt Uzņēmējs nodrošina ATR sertifikāta nodošanu, ja 
piemērojams. Pēc Principāla lūguma Uzņēmējs iesniedz preču 
izcelsmes pierādījumu/sertifikātu, kurā norādīta preču izcelsme. 
9.2. Precēm ir jāatbilst normatīvajiem aktiem par preču 
preferenciālo izcelsmi atbilstoši divpusējiem vai daudzpusējiem 
nolīgumiem vai vienpusējiem noteikumiem par preču izcelsmi 
saskaņā ar Vispārējo preferenču sistēmu (VPS), ciktāl piegāde 
notiek preferenču tirdzniecības ietvaros. 
 
10. Piegādāto preču stāvoklis/pakalpojuma kvalitāte, 
sūdzības, tiesības defektu gadījumā 
10.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par nebojātu preču piegādi un 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši, lai preces un 
pakalpojumi būtu atbilstoši saskaņotajām specifikācijām, un vēl, 
lai būtu nodrošinātas garantētās īpašības un funkcijas. Turklāt 
Uzņēmējs apliecina, ka preces un pakalpojumi atbilst spēkā 
esošajiem tehniskajiem standartiem un – ja piemērojams – 
vispārēji atzītiem ražotņu drošības, darba drošības un higiēnas 
standartiem; ka piegādes/pakalpojumus veic kvalificēts 
personāls un ka ir ievērotas visas atbilstošās galamērķa vietas 
tiesību normas. Ja piegādājamās preces sastāv no mašīnām, 
iekārtām vai ražotnēm, tām ir jāatbilst īpašām drošības 
prasībām, ko līguma izpildes brīdī piemēro mašīnām, iekārtām 
un ražotnēm, un tām ir jābūt marķētām ar CE zīmi. 
10.2. Uzņēmējam ir jānodrošina, ka visi precēs ietvertie materiāli 
ir pēc būtības izgājuši iepriekšēju reģistrāciju vai ir jau reģistrēti 
(vai tie nav obligāti jāreģistrē), un – attiecīgos gadījumos – tos ir 
atļauts, saskaņā ar piemērojamām REACH prasībām, izmantot 
Principāla iecerētajos veidos. Ja preces ir klasificētas kā 
atbilstošas REACH 7. pantam, iepriekšējais teikums attiecas arī 
uz vielām, kas izdalās no šādām precēm. 
10.3. Uzņēmējam ir nekavējoties jāpaziņo Principālam, ja 
produkta sastāvdaļa satur kādu vielu, kas atbilst REACH 57. 
panta un 59. panta kritērijiem (t.s., ļoti lielas bažas izraisošās 
vielas), koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 masas procentus (w/w). 
Tas attiecas arī uz fasētiem produktiem. 
10.4. Ja tiek piemērota komercpārbaudes veikšana, un ir spēkā 
paziņošanas pienākums, Principālam ir jāpaziņo Uzņēmējam par 
visiem acīmredzamiem defektiem 10 (desmit) dienu laikā pēc 
preču piegādes. Par jebkuriem bojājumiem, kas kļūst redzami 
tikai vēlāk, Principālam ir jāpaziņo Uzņēmējam desmit (10) dienu 
laikā pēc to konstatēšanas. 
10.5. Ja pieņemšana no Principāla puses noteikta saskaņā ar 
likumu vai puses par to vienojušās Līgumā, Principāls var 
atteikties paziņot par pieņemšanu un aizturēt jebkuru ar 
pieņemšanu saistītu maksājumu, ja preces vai pakalpojumi nav 
sniegti pilnā apmērā vai ir ar trūkumiem. Tas attiecas arī uz 
gadījumiem, kad Pasūtītājs ir vienojies par pieņemšanas datumu 
vai pieņemšanas termiņu, ko Principālam noteicis Uzņēmējs. 
10.6.Jebkuru defektu gadījumā Principālam ir tiesības pieprasīt 
izlabot šos defektus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 
Kā veicama labošana, tas ir Principāla ziņā. Defektu labošanas 
vieta ir Principāla ziņā - tā var būt galamērķa vieta vai preču 
pieņemšanas vieta, ja pieņemšanas nepieciešamību nosaka 
likums vai līgumiska vienošanās, vai cita preču piegādes vieta, 
ja tā Uzņēmējam bija zināma, kad tika noslēgts līgums. 
Uzņēmējam ir jāsedz labošanas izmaksas saskaņā ar tiesību 
aktu noteikumiem, un tā ir jāveic saskaņā ar visiem Principāla 
norādījumiem un prasībām. Ja (i) labošana nenotiek piemērotā 
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laika periodā; (ii) labošana nav izdevusies, vai (iii) nav 
nepieciešams pagarināt labošanas laiku, defektu gadījumā 
Principālam ir tiesības pieprasīt papildu likumīgās tiesības. 
10.7. Ja labošana nenotiek piemērotā laika periodā, ja tā nav 
izdevusies vai arī ja nav nepieciešams pagarināt labošanas 
laiku, Principālam ir tiesības, papildus tām tiesībām, kas minētas 
10.5 punktā, pašam novērst trūkumus par Uzņēmēja līdzekļiem 
un uz viņa atbildību, vai atļaut šo darbu veikt kādai trešajai pusei. 
Principālam šajā gadījumā ir tiesības pieprasīt kompensāciju no  
Uzņēmēja par veiktajiem nepieciešamajiem pasākumiem. 
Pagarināt labojumu veikšanas periodu ir īpaši neieteicams, ja 
pastāv nesamērīgi lielu zaudējumu draudi un ar Uzņēmēju nevar 
sazināties. Bez tam, ir jāpiemēro atbilstošie tiesību akti. Visas 
pārējās Principāla tiesības attiecībā uz Uzņēmēja likumā noteikto 
atbildību par defektiem vai jebkādām garantijām paliek 
nemainīgas. 
10.8. Prasībām garantijas laikā ir noilgums trīsdesmit (30) 
mēneši pēc riska nodošanas, ja vien ilgāks noilguma termiņš nav 
noteikts likumā. Nav uzskatāms, ka Principāls būtu atteicies no 
jebkurām savām garantijas noteiktajām tiesībām, ja vien 
atteikšanās nav nepārprotami izteikta rakstiski. 
 
11. Īpašuma tiesību pārkāpumi 
Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai preču piegāde un/vai 
Uzņēmēja pakalpojumu sniegšana un tas, ka Principāls tos 
izmanto saskaņā ar līgumu, nepārkāpj nekādus patentu likumus, 
autortiesības vai citas trešo personu īpašuma tiesības. 
Neatkarīgi no citām juridiskajām prasībām, Uzņēmējam ir 
jānodrošina Principāls pret jebkurām trešo personu prasībām, 
atbilstoši kurām Principālu varētu saukt pie atbildības, tāpēc ka 
ir pārkāptas kādas no iepriekš minētajām īpašuma tiesībām, ja 
šie pārkāpumi ir saistīti ar Uzņēmēja veiktiem sodāmiem saistību 
pārkāpumiem. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jāsedz visas 
licencēšanas izmaksas, izmaksas un nodevas, kas radušās 
Principālam novēršot un/vai labojot jebkādus īpašuma tiesību 
pārkāpumus. 
 
12. Līgumsods 
Ja ir panākta vienošanās par līgumsodu un tas tiek piemērots, 
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt šādu līgumsodu līdz galīgā 
maksājuma veikšanai. 
 
13. Vispārējā atbildība, apdrošināšana 
13.1. Ja vien nav citādi noteikts šajos vispārējos iepirkuma 
noteikumos, Uzņēmējs ir atbildīgs par likumu normu pārkāpšanu. 
13.2 Uzņēmējam ir uz sava rēķina jānodrošina pietiekami 
apjomīga savas atbildības apdrošināšana par zaudējumiem, par 
kuriem tas vai tā apakšuzņēmēji vai aģenti, par kuriem tas atbild 
netieši, ir atbildīgi. Pierādījumi par apdrošināšanas seguma 
summām katram no potenciālajiem defektiem ir jāsniedz 
Principālam pēc tā pieprasījuma. Uzņēmēja līgumsaistības un 
juridisko atbildību neietekmē tā apdrošināšanas segumu 
daudzums un apjoms. 
 
14. Rēķini, maksājumi 
14.1. Līguma cenas ir neto cenas bez piemērojamā pievienotās 
vērtības nodokļa. Rēķini ir jāizraksta par veiktajām piegādēm un 
sniegtajiem pakalpojumiem. Šiem rēķiniem ir jāatbilst 
attiecīgajām likumos noteiktajām prasībām par rēķiniem, jābūt 
saskaņā ar valsts pievienotās vērtības nodokļa tiesību aktiem, 
kuriem ir pakļautas piegādes/pakalpojumi, par kuriem tiek 
izrakstīti rēķini. Ja ir notikusi vienošanās par patstāvīgu rēķinu 
izrakstīšanu (izvērtētais norēķins), Uzņēmējam ir jānosūta 
Principālam visi nepieciešamie dati iepriekš minēto pievienotās 
vērtības nodokļa tiesību aktos noteikto prasību apmierināšanai. 
14.2. Uzņēmējam ir jānodrošina atsevišķs, pārbaudāms rēķins 
par katru pirkuma pasūtījumu, kurā ir jāiekļauj visa Zviedrijas 
likumos prasītā informācija. Rēķinā ir jābūt pilnam Principāla 
pasūtījuma numuram, un, ja piemērojams, Uzņēmēja preču 
pavadzīmes numuram. Pieņemšanas-nodošanas akti par 

pabeigtajiem darbiem un jebkādi citi dokumenti ir jāiesniedz kopā 
ar rēķinu. Rēķiniem ir jāatbilst informācijai, kas minēta pirkuma 
pasūtījumā attiecībā uz preču aprakstu, cenu, daudzumu, 
pozīciju secību un pozīciju numuriem. Rēķini ir jānosūta uz 
norēķinu adresi, ko Principāls ir uzrādījis pirkuma pasūtījumā. 
14.3. Ja vien puses nav vienojušās citādi, maksājuma termiņš 
sākas, tiklīdz rēķins, kas atbilst piemērojamajām pievienotās 
vērtības nodokļa prasībām, ir saņemts norēķinu adresē. 
Attiecībā uz patstāvīgu rēķinu izrakstīšanu, maksājuma termiņš 
sākas tajā dienā, kad tiek izsniegts kredītrēķins. Maksājums tiks 
veikts, ja tiks konstatēts, ka ir ievērotas līguma prasības un 
saņemtā piegāde/pakalpojums ir pilnībā pabeigta. 
14.4. Principāla veikts maksājums nenozīmē piekrišanu 
pieņemšanas nosacījumiem vai cenām, un tas nav uzskatāms 
par Principāla atteikšanos no savām tiesībām attiecībā uz 
pretrunā ar vienošanos veiktajām piegādēm/sniegtajiem 
pakalpojumiem, Principāla tiesībām veikt pārbaudi un tiesībām 
meklēt kļūmi rēķinā citu iemeslu dēļ. 
 
15. Līguma cesija, nodošana, uzņēmuma nosaukuma 
maiņa, prasījumu ieskaits, ieturējuma tiesības 
15.1. Uzņēmējs drīkst piešķirt tiesības un pienākumus saskaņā 
ar līgumu ar Principālu trešajām personām tikai ar iepriekšēju 
rakstisku Principāla piekrišanu. 
15.2. Uzņēmējam saskaņā ar likumu ir nekavējoties rakstiski 
jāpaziņo Principālam par jebkuru līguma cesiju un par jebkādām 
izmaiņām tā tirdzniecības nosaukumā. 
15.3. Uzņēmējs var cedēt no līguma izrietošās tiesības un 
pienākumus bez iepriekšējas līgumslēdzēja piekrišanas, ja tas 
neapdraud līguma izpildi. Šāda cesija stājas spēkā pēc tam, kad 
Uzņēmējs ir saņēmis Principāla paziņojumu par to. 
15.4 Uzņēmējam ir tiesības veikt ieskaitu pret savstarpējiem 
prasījumiem, kas izriet no šīm līgumattiecībām, un pret 
neapstrīdētiem prasījumiem vai prasījumiem, kas pamatoti ar 
tiesas spriedumu. Uzņēmējam ir tiesības uz ieturējumu tikai tad, 
ja prasība, ar kuru tiek pamatotas tiesības uz ieturējumu, ir 
radusies no šīm pašām līgumiskajām attiecībām. 
 
16. Izbeigšana, atkāpšanās 
16.1. Principāla tiesības uz parastu līguma izbeigšanu ar 
iepriekšēju brīdinājumu vai atkāpšanos no līguma ir īstenojamas 
saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem, ja vien 
atsevišķā līgumā nav noteikts citādi. 
16.2 Gadījumā, ja līgums ir paredzēts pastāvīgu saistību izpildei, 
šādu līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt, pamatojot 
to ar motivētu iemeslu. Pamatojumampapildus motivētam 
iemeslam līguma izbeigšanai no Principāla puses., ir jāietver arī: 
- Uzņēmēja izdarīts būtisks līgumsaistību pārkāpums, ko 
Uzņēmējs nav novērsis attiecīgā laika periodā, ko noteicis 
Principāls, netiek labots saprātīgā termiņā, ko noteicis Principāls, 
un pēc brīdinājuma par izbeigšanu vai nesekmīga brīdinājuma, 
ko nosūtījis Principāls,. vai 
- ievērojama kādas līgumslēdzējas puses finanšu vai aktīvu 
situācijas pasliktināšanās, kas draud ietekmēt šīs puses spēju 
pildīt savas līgumsaistības un/vai izpildīt tās nodokļu, un/vai 
sociālās saistības; vai 
- turpmāka līguma izpilde ir vai būs pilnībā vai daļēji 
nepieļaujama sakarā ar likuma prasībām vai valdības izdotiem 
noteikumiem; vai 
- ir citi apstākļi, kuru dēļ līguma turpināšana ar līgumslēdzēju ir 
nesaprātīga Principālam. 
Pārējās Principāla likumīgās tiesības, kas attiecas uz līguma 
pārtraukšanu, tā izbeigšanu, pamatojoties ar motivētu iemeslu, 
un līguma anulēšanu, ar šo noteikumu paliek neskartas. 
16.3 Gadījumos, kad līgums tiek izbeigts pamatotu iemeslu dēļ 
saskaņā ar 16.2. punktu, par pakalpojumiem, kurus Uzņēmējs ir 
sniedzis saskaņā ar līgumu līdz līguma izbeigšanas brīdim, tiek 
atlīdzināts pēc attiecīgu kvīšu uzrādīšanas. Principāla jau veiktie 
maksājumi tiek ieskaitīti vai atmaksāti pārmaksas gadījumā. 
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Principāla turpmākās likumā noteiktās tiesības un prasības, jo 
īpaši attiecībā uz zaudējumu atlīdzību, paliek neskartas. 
16.4. Ja Uzņēmējs līgumā paredzētās sadarbības ietvaros vai 
pildot līgumsaistības ir saņēmis no Principāla kādus 
dokumentus, ierakstus, plānus vai rasējumus, Uzņēmējam tie ir 
nekavējoties jāatdod Principālam gadījumā, ja kāda līguma puse 
izbeidz līgumu. Šīs prasības attiecas arī uz līguma anulēšanas 
gadījumu. 
 
17. Uzņēmēja izvākšanas pienākums līguma laušanas 
gadījumā 
Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējam ir uz sava rēķina un 
neatkarīgi no izbeigšanas iemesliem, nekavējoties jādemontē un 
jāizved visas ražotnes, instrumenti un iekārtas, kas tika 
izmantotas un/vai glabātas Principāla telpās. Jebkādi atkritumi 
vai būvgruži, kas radušies Uzņēmēja darba rezultātā, 
Uzņēmējam ir nekavējoties jāaizvāc un atbilstoši jālikvidē uz 
sava rēķina. Ja Uzņēmējs nepilda šos savus pienākumus, 
Principāls var pats izpildīt šo darbu vai arī uzdot to paveikt 
trešajai pusei, un iekasēt radušos izdevumus no Uzņēmēja, ja 
šis darbs joprojām nav ticis pabeigts pēc saprātīga laika perioda. 
Šīs prasības attiecas arī uz līguma anulēšanas gadījumu. 
 
18. Dokumenti, konfidencialitāte, lietošanas tiesības, datu 
aizsardzība 
18.1. Uzņēmējam ir jānodod Principālam plānu, aprēķinu vai citu 
dokumentu saskaņotais skaits, lai neaizkavētos līgumisko 
saistību izpildes termiņš. 
18.2. Ja Principāls veic kādu dokumentu pārbaudi un/vai 
izsniegšanu, tas neatbrīvo Uzņēmēju no jebkuru tā līgumsaistību 
par šiem dokumentiem izpildes saskaņā ar līgumu. 
18.3. Visi modeļi, paraugi, zīmējumi, dati, materiāli un citi 
dokumenti, ko Principāls nodevis Uzņēmējam (turpmāk 
"Principāla Dokumentācija"), paliek Principāla īpašumā, un tā 
nekavējoties jānodod Principālam pēc tā pieprasījuma, lai kad šis 
pieprasījums izdarīts. Uzņēmējam nav tiesību paturēt neko no 
Principāla Dokumentācijas. Uzņēmējam ir jāievēro Principāla 
īpašuma tiesības attiecībā uz visu Principāla Dokumentāciju. 
18.4. Uzņēmēja pienākums ir glabāt kā konfidenciālu visu 
tehnisko, zinātnisko, tirdzniecības un citu informāciju, kas tieši 
vai netieši iegūta darbojoties līguma ietvaros, jo īpaši to 
informāciju, kas saņemta kā Principāla Dokumentācija (turpmāk 
"Konfidenciāla informācija"). Uzņēmējs nedrīkst izmantot 
Konfidenciālu informāciju komerciāliem mērķiem, padarīt to par 
rūpnieciska īpašuma tiesību objektu, nodot to citiem vai jebkādā 
veidā padarīt to pieejamu trešajām pusēm. Uzņēmējam ir 
tiesības dalīties ar konfidenciālu informāciju ar Principāla 
apstiprinātiem apakšuzņēmējiem, ja apakšuzņēmējiem šī 
informācija ir nepieciešama līguma pildīšanai. 
Konfidenciālu informāciju drīkst izmantot tikai līguma izpildes 
mērķiem. Minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā uz 
desmit (10) gadiem pēc līguma beigām. 
18.5. Šī konfidencialitātes prasība neietver jebkādu informāciju, 
ko Uzņēmējs likumīgi bija ieguvis, pirms Principāls atklāja šo 
informāciju vai kura ir likumīgi kļuvusi publiski zināma, vai kas ir 
likumīgi iegūta no trešās personas. No šīs konfidencialitātes 
prasības ir izslēgta arī informācijai, kas tiek izpausta personām, 
kurām ir juridisks pienākums ievērot konfidencialitāti, turpretī 
Uzņēmējs nedrīkst atbrīvot šādu personu no pienākuma ievērot 
konfidencialitāti. Šāda izņēmuma pamatotības pierādīšanas 
pienākums gulstas uz Uzņēmēju. 
18.6. Uzņēmējam ir jānodrošina, ka viņa darbinieki un citas viņa 
pilnvarotas personas, kas tiek nodarbinātas šī līguma izpildei, arī 
ievēro konfidencialitāti saskaņā ar iepriekš minētajiem 
konfidencialitātes noteikumiem, un tas ir nostiprināts ar attiecīgu 
līgumisku vienošanos. Pēc Principāla pieprasījuma Uzņēmējam 
ir rakstiski jāapliecina atbilstība šīm prasībām. 
18.7. Īpaši svarīgi, lai Uzņēmējs veiktu visus nepieciešamos 
atbilstošos piesardzības pasākumus, lai efektīvi aizsargātu 
jebkad iegūtu konfidenciālu informāciju pret nozaudēšanu vai 

nesankcionētu piekļuvi. Tas jo īpaši ietver atbilstošu obligāto 
pieejas un ieejas piesardzības pasākumu radīšanu un 
uzturēšanu attiecībā uz iekārtām, krātuvēm, IT sistēmām, datu 
glabāšanas ierīcēm un citām informācijas glabāšanas ierīcēm, 
sevišķi tām, kas satur konfidenciālu informāciju. Tas ietver arī to 
cilvēku informēšanu un apmācīšanu, kam saskaņā ar šo punktu 
ir piešķirtas piekļuves tiesības konfidenciālai informācijai. 
Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Principālam, ja 
konfidenciālā informācija ir nozaudēta un/vai tai piekļuvušas 
nepiederošas personas. 
18.8 “Darba rezultāti” ir visi Uzņēmēja darba rezultāti, kas 
rodas saistībā ar pasūtījumu, kā arī trešo personu darba rezultāti, 
kuras Uzņēmējs ir piesaistījis Līguma izpildei attiecībā uz darba 
rezultātu radīšanu, kā arī visi Uzņēmēja ar autortiesībām 
aizsargātie objekti un pakalpojumi, kas var rasties Līguma 
izpildes gaitā, tostarp, bet ne tikai visi plāni, rasējumi, grafiki, 
aprēķini un citi dokumenti. 
18.9. Uzņēmējam ir jāpiešķir Principālam tiesības, kas ir brīvi 
nododamas un/vai apakšlicencējamas trešajām personām, bez 
jebkādiem ierobežojumiem ne ar jomu, ne saturu vai laiku, 
izmantot Darba rezultātus visos zināmos informācijas nesēju 
formātos, ieskaitot elektroniskā formātā, interneta un tiešsaistes 
medijos, saglabātus uz jebkādām attēlveidošanas, audio un datu 
glabāšanas ierīcēm  līgumiskās vienošanās mērķiem vai 
mērķiem, kas netieši izriet no Līguma.  Līgumā paredzētie mērķi 
jo īpaši ietver tiesības rediģēt un apstrādāt, uzglabāt visos datu 
nesējos un reproducēt. Uzņēmējam ir jāsaņem visas šim 
nolūkam nepieciešamās trešo personu piešķirtās tiesības. 
Principāls piekrīt šo tiesību piešķiršanai. 
18.10. Turklāt, Uzņēmējam ir jāpiešķir Principālam 
ekskluzīvas tiesības lietot Darba rezultātus ko Uzņēmējs ir 
speciāli radījis Principālam vai ko Principālam radījušas trešās 
personas, un Uzņēmējam ir jāiegūst visas vajadzīgās atļaujas no 
trešajām personām. Principāls piekrīt tiesību piešķiršanai. 
Iepriekš pastāvošās Uzņēmēja vai trešo personu tiesības ar šo 
paliek neskartas. 
18.11. Iepriekš minētie noteikumi neietekmē autortiesībās 
paredzētās neatsavināmās personiskās tiesības. 
18.12. Par 18.9. un 18.10. punktā minēto tiesību piešķiršanu tiek 
maksāta atlīdzība, par kuru ir vienojušās puses. 
18.13 Ja Darbuzņēmējs attiecīgā līguma izpildes laikā no 
Pilnvaras devēja saņem vai jebkādā citā veidā iegūst personas 
datus, kas attiecas uz Pilnvaras devēja darbiniekiem (turpmāk 
tekstā "Personas dati"), spēkā ir tālāk norādītie noteikumi. 
Ja Personas datu apstrāde, kas ir iegūta iepriekš norādītajā 
veidā, netiek veikta Pilnvaras devēja vārdā, Darbuzņēmējam ir 
tiesības apstrādāt Personas datus tikai attiecīgā līguma izpildes 
vajadzībām. Darbuzņēmējs apņemas neapstrādāt Personas 
datus citos veidos, jo īpaši atklāt Personas datus trešajām pusēm 
un/vai analizēt šos datus savām vajadzībām un/vai izveidot 
profilu, izņemot, ja to atļauj piemērojamie likumi,  
Darbuzņēmējam ir tiesības veikt Personas datu turpmāku 
apstrādi, jo īpaši pārsūtīt Personas datus tā saistītajiem 
uzņēmumiem attiecīgā līguma izpildes vajadzībām, ja to pieļauj 
piemērojamie likumi, darot to šajos likumos pieļaujamajā 
apmērā.  
Darbuzņēmējs apņemas strukturēt savu iekšējo organizāciju 
veidos, kas nodrošina atbilstību datu aizsardzības likumu 
prasībām. Darbuzņēmējs apņemas strukturēt savu iekšējo 
organizāciju veidos, kas nodrošina atbilstību datu aizsardzības 
likumu prasībām. Darbuzņēmējs jo īpaši apņemas veikt 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus tāda drošības līmeņa 
nodrošināšanai, kas ir atbilstošs Personas datu ļaunprātīgas 
izmantošanas un zaudēšanas riskam. 
Darbuzņēmējs nekļūst par šo Personas datu īpašnieku un 
neiegūst arī nekādas citas īpašumtiesības uz tiem; 
darbuzņēmējam ir pienākums labot, dzēst un/vai ierobežot 
Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. 
Visas Darbuzņēmēja tiesības attiecībā uz Personas datu 
saglabāšanu tiek izslēgtas.  
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Papildus likumā noteiktajām saistībām, Darbuzņēmējs bez 
nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 24 stundas no 
konstatēšanas brīža apņemas informēt Pilnvaras devēju 
Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā, jo īpaši to 
zaudēšanas gadījumā. Pēc attiecīgā līguma pārtraukšanas vai tā 
termiņa beigām Darbuzņēmējs apņemas dzēst Personas datus 
saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tostarp jebkādas un 
visas to kopijas. 
 
19. Publiskošanas aizliegums, atšķirtības noteikums, 
piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija 
19.1. Uzņēmējs var atsaukties vai citādi publiski izpaust savas 
darījumu attiecības ar Principālu, saņemot iepriekšēju rakstisku 
piekrišanu no Principāla, vai arī tad, ja tas nepieciešams, lai 
izpildītu līgumu. 
19.2. Kāda līguma noteikuma vai tā daļas nederīgums vai spēkā 
neesamība neietekmē visa līguma spēkā esamību. 
19.3. Šis līgums ir juridiski tulkojams un pakļauts svarīgām 
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas likumu normām, neietverot (i) 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līgumiem 
attiecībā uz preču starptautisko tirdzniecību ("CISG"), kas 
pieņemta 1980. gada 11. aprīlī, un (ii) piemērojamās Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas tiesību aktu prasības attiecībā uz likumu 
kolīziju. 
19.4. Principāls izvēlas jurisdikciju, un tā var būt tiesa, kuras 
kompetencē atrodas Principāla juridiskā adrese, vai tiesa, kuras 
kompetenci nosaka piemērojamie tiesību akti. 


