Pirkšanas noteikumi un nosacījumi
Robert Bosch Baltijas uzņēmumos:

Robert Bosch SIA

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003111242, PVN Nr.: LV40003111242
Juridiskā un faktiskā adrese: Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.:(+371) 67802080, e-pasts: rblv@lv.bosch.com
Banka: AS Luminor Bank Latvijas filiāle, EUR konts: LV64RIKO0000080005232, SWIFT: RIKOLV2X

Robert Bosch UAB
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 111761933, PVN Nr.: LT117619314
Juridiskā un faktiskā adrese: Ateities pl. 79A, LT-52104 Kauņa, Lietuva
Tālr.:(+370) 713350, e-pasts: rblt@lv.bosch.com
Banka: AS Luminor Bank, EUR konts: LT442140030000037558, SWIFT: ABGLLT2X

Robert Bosch OÜ
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 10826273, PVN Nr.: EE 100740286
Juridiskā un faktiskā adrese: Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, Harju apriņķis (Harju maakond), 75301, Igaunija
Tālr.:(+372) 6549561, e-pasts: rbee@lv.bosch.com
Banka: Luminor Bank AS, EUR konts: EE 951700017000354451, SWIFT: NDEAEE2X

Pieņemot pasūtījumus, kurus izpildei ir apstiprinājusi jebkura iepriekšminētā Robert Bosch uzņēmuma (turpmāk „RB”)
iepirkumu nodaļa, Piegādātājs apstiprina, ka ir izlasījis un apņemas ievērot šos Pirkšanas noteikumus un nosacījumus.
Turpmāk izklāstītās definīcijas un interpretācijas noteikumi attiecas uz šiem Pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem:
Preces ir visas preces, kuras RB iegādājas no Piegādātāja (ieskaitot jebkuru to daļu vai daļas).
Intelektuālā īpašuma tiesības nozīmē visus patentus, tiesības uz izgudrojumiem, funkcionālos modeļus, autortiesības un
blakustiesības, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības, uzņēmējdarbības un domēna nosaukumus, tiesības uz iepakojumu vai
ārējo noformējumu un nemateriālo vērtību vai tiesības sākt tiesvedību par tiesību tālāknodošanu, negodīgu konkurenci, tiesības uz
dizainparaugiem, programmatūru, datubāzēm un topogrāfiju, personiskās tiesības, tiesības uz konfidenciālu informāciju (tostarp zinātību
un komercnoslēpumiem) un jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav reģistrētas, tostarp visus
pieteikumus par šādu tiesību iegūšanu, atjaunošanu vai pagarināšanu, un visas līdzīgās vai identiskās tiesības vai aizsardzības formas
visās pasaules valstīs, bet neietver nevienas reklāmas vietnes avota kodu, ko nodrošina Piegādātājs vai trešā puse kā daļu no
precēm/pakalpojumiem.
Pasūtījums ir komercdokuments, ko RB izsniedz Piegādātājam, norādot RB pirktos preču vai pakalpojumu veidus, daudzumu, cenas
un citus nosacījumus/specifikācijas.
Pasūtījuma apstiprinājums ir Piegādātāja rakstisks apstiprinājums RB par pārdošanas cenu, piegādes datumu, laiku utt. saskaņā ar
pasūtījumu, kuru RB ir nosūtījis Piegādātājam.
Pakalpojumi ir visi pakalpojumi, ko sniedz Piegādātājs, un visi citi pakalpojumi, kurus RB piekrīt pieņemt no Piegādātāja. Piegādātājs
ir persona, firma vai uzņēmums, kas piegādā preces/pakalpojumus RB.
PVN ir pievienotās vērtības nodoklis, kas ir vispārējs, plaša patēriņa nodoklis, ko aprēķina pēc preču un pakalpojumu pievienotās
vērtības.

Šie pirkšanas nosacījumi tiek piemēroti biznesa attiecībās starp jebkuriem iepriekš minētajiem RB uzņēmumiem un Piegādātāja fizisko
un juridisko, vietējām vai ārvalstu vienībām, ieskaitot publisko tiesību struktūras.

1.

Vispārīgi
Pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi piemērojami vienīgi attiecībā uz RB. Piegādātāja vispārējie darījumu
nosacījumi vai citi biznesa noteikumi, kas ir pretrunā ar RB Pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem vai atšķiras no tiem, tiek
atzīti tikai tiktāl, ciktāl RB tiem skaidri rakstiski piekritis. Preču/pakalpojumu pieņemšana vai apmaksa nav uzskatāma par
piekrišanu pat tad, ja tā notiek, zinot par Piegādātāja pretrunīgajiem vai papildu nosacījumiem, vai citiem uzņēmējdarbības
noteikumiem. Arī visi iepriekš saskaņotie Piegādātāja nosacījumi, kas ir pretrunā vai papildina šos Pirkšanas noteikumus un
nosacījumus, vairs netiek atzīti.

2.

Pasūtījuma procedūra
Izmaksu aprēķini, ko Piegādātājs nosūtījis RB, Piegādātājam ir saistoši, un RB tos nekompensē, ja vien nav skaidri norunāts
citādi.
Visi RB pasūtījumi no Piegādātāja piedāvājumu klāsta ir derīgi un par tiem jāmaksā TIKAI tad, ja tos Piegādātājam nosūtījušas
RB iepirkumu nodaļas pilnvarotas personas, izmantojot e-pasta adresi purchase@lv.bosch.com , un šajā paziņojumā ir
apstiprināts pasūtījums ar norādītu RB pirkuma pasūtījuma numuru.
Piegādātājam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā apstiprināt RB pasūtījumu, nosūtot apstiprinājumu un skenētu
kopiju uz purchase@lv.bosch.com vai iepriekšminēto RB pasta adresi. Ja tas nenotiek, pasūtījuma termiņš automātiski
beidzas.
Tiek piemēroti RB pasūtījumā norādītie dati.
RB pasūtījums ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez RB paraksta.
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Preču un pakalpojumu piegāde un pieņemšana
Saskaņotie periodi un datumi ir saistoši. Atbilstību piegādes termiņiem un datumiem nosaka RB preču un pakalpojumu
saņemšanas datums. Tiek saskaņoti piegādes DAP vai DDP (INCOTERMS® 2020). Piegādātājs nodrošina preču pieejamību
savlaicīgi, ņemot vērā iekraušanas un nosūtīšanas laiku, par kuru vienojas ar kravas pārvadātāju.
3.2. Ja nav ievēroti norunātie datumi, tiek piemēroti pasūtītāja RB juridiskās vienības atrašanās vietas likumīgie noteikumi. Ja
Piegādātājs paredz ražošanas, preču/pakalpojumu piegādes, piegādes perioda/datuma ievērošanas grūtības vai līdzīgus
apstākļus, kas varētu traucēt Piegādātāja spēju piegādāt preces/pakalpojumus laicīgi vai norunātā kvalitātē, Piegādātājam
nekavējoties par to jāinformē RB iepirkumu nodaļa(purchase@lv.bosch.com).
3.3. Par preču/pakalpojumu piegādi/sniegšanu Piegādātājam ir pienākums informēt RB par precīzu preču piegādes datumu RB
noliktavā vai RB uzņēmējdarbības vietā, vai citā piegādes vietā, par kuru rakstiski vienojas ar RB. Pakalpojumi tiek sniegti vietā,
kuru rakstiski norāda RB.
3.4. Par preču piegādēm Preces ir jāiepako saskaņā ar vietējiem un starptautiskiem noteikumiem, un iepakojumam ir jāiztur normāls
piegādes un glabāšanas process. Visām precēm jābūt partijas numuriem, EAN kodiem, ja piemērojami, un, ja preces ir
iepakotas uz paletēm, uz tām ir jābūt visam nepieciešamajam marķējumam.
3.5. Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, preces/pakalpojumi RB parastajā darba laikā tiek piegādāti RB uzņēmējdarbības
vietā vai citā piegādes vietā, par kuru pirms preču/pakalpojumu piegādes RB ir vienojies rakstiski. Piegādātājs izkrauj preces,
uzņemoties risku, un saskaņā ar RB norādījumiem.
3.6. Piegādātājs nodrošina, ka katrai preču piegādei ir pievienota pavadzīme, kurā cita starpā norādīts RB pirkuma pasūtījuma
numurs, pirkuma priekšmets, paku skaits un cita informācija, kuru RB pieprasa iekļaut pasūtījumā.
3.7. Daļējas piegādes nav pieļaujamas, ja vien RB tām nav skaidri piekritis rakstiski.
3.8. Preču vai Pakalpojumu novēlotas piegādes pieņemšana bez iebildumiem nav atteikšanās no pretenzijām, uz kurām RB ir
tiesības aizkavētas Preču vai Pakalpojumu piegādes dēļ; to piemēro, kamēr nav pilnīgi samaksāta summa, ko RB ir parādā par
attiecīgo Preču vai Pakalpojumu piegādi/sniegšanu.
3.9. Saņemot preces/pakalpojumus, RB veic pārbaudi, kuras laikā tiek konstatēta preces/pakalpojuma atbilstība visiem pasūtījuma
parametriem, tajā skaitā daudzums, svars un mērvienība. Ja preces/pakalpojumi tiek piegādāti RB, pārsniedzot pasūtīto
apjomu, RB neveic apmaksu par pārsniegumu, kas tiek uzskatīts par Piegādātāja risku un tiek atgriezts uz Piegādātāja rēķina.
3.10. Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, laikā, līdz piegāde RB ir pabeigta (ieskaitot preču izkraušanu un sakraušanu),
par precēm/pakalpojumiem risku uzņemas Piegādātājs, bet pēc tam – RB.
3.11. Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu, kad pakalpojuma pieņemšanas protokolu
un/vai citu dokumentu par tā saņemšanu paraksta RB atbildīgā persona.
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Rēķina izsniegšanas kārtība un maksājumi
Rēķiniem vienmēr jābūt izrakstītiem EUR.
Elektroniskie rēķini jāiesniedz, rakstot uz RB e-pasta adresēm: rblv@lv.bosch.com (RB Latvija); rblt@lv.bosch.com (RB
Lietuva); rbee@lv.bosch.com (RB Estonia) attiecīgi ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc rēķina izrakstīšanas dienas. Rēķini par
piegādi jāizsniedz pēc preču un/vai pakalpojumu piegādes/sniegšanas.
Neelektroniski izrakstītie rēķini jāsūta parakstīti un ieskenēti iepriekš norādītajā laika posmā, bet pēc tam oriģināls, parakstīts
papīra rēķins, jānosūta pa pastu.
Piegādājot preces no valstīm, kas nav ES, rēķins izņēmuma kārtā jāpievieno sūtījumam.
Rēķinos jānorāda atsauce uz saskaņoto un apstiprināto pirkuma numuru. Ja rēķins netiek nosūtīts noteiktajā laikā, RB patur
tiesības lūgt izsniegt kredītvēstuli, pagarināt maksājuma termiņu vai vēlreiz izsniegt rēķinu ar jaunu datumu.
Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, cenās ir iekļauti piegādes nosacījumi, iepakojums, paletes, atbilstīga etiķete utt.
Piegādātājs uzņemas visu preču/pakalpojumu pazaudēšanas vai sabojāšanas risku, kamēr preces un/vai pakalpojumi nav
piegādāti/sniegti saskaņā ar pasūtījumu vai līgumu un šo Pirkšanas noteikumu un nosacījumu 3.10. nodaļā norādīto.
Ja vien puses nav rakstiski vienojušās citādi, RB pasūtījumā noteiktās cenas sedz visus Piegādātāja pakalpojumus un
izdevumus, ieskaitot ceļa izdevumus (ceļa un gaidīšanas laiks netiek uzskatīts par laiku, kas veltīts pakalpojumu sniegšanai),
darbarīku nodrošināšanu, dienas naudu utt.
Rēķinus, kas izrakstīti maksājumiem par Piegādātāja iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, vai izdevumu atlīdzināšanu,
apmaksā RB, ja šajos rēķinos ir visa RB pieprasītā informācija un tie atbilst vietējās likumdošanas prasībām.
Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, rēķins tiek apmaksāts 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas. Ja preces
vai pakalpojumi tiek piegādāti vai sniegti vēlāk par rēķina saņemšanas datumu, RB var attiecīgi pagarināt maksājumu grafiku.
Maksājums ir atkarīgs no rēķina pārbaudes rezultātiem, un gadījumā, kad trūkst kādas specifikācijas vai radušās neatbilstības,
tiek uzskatīts, ka Piegādātājs rēķinu ir izrakstījis nepareizi.
Visas RB norādītās maksas ir bez PVN, kuru Piegādātājs pievieno rēķiniem ar piemērotu likmi. RB nepieņem nekādas papildu
maksas.
Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, RB apmaksā katru rēķinu, par kuru pienākas maksājums un kuru RB iesniedzis
Piegādātājs, ieskaitot naudu bankas kontā, kuru rakstiski norādījusi Piegādātāja pilnvarota persona.
Neskarot citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, RB patur tiesības jebkurā laikā veikt Pārdevējam maksājamās
summas savstarpēju ieskaitu ar summu, ko ir parādā Pārdevējs, ja abas puses nav rakstiski vienojušās citādi.
Ja RB nemaksā norunāto un neapstrīdamo summu, kas jāmaksā Piegādātājam, arī pēc Piegādātāja nosūtīta atgādinājuma,
Piegādātājs var iekasēt no RB procentus par nokavēto summu no maksājuma termiņa dienas līdz maksājuma faktiskās izpildes
dienai ar maksimālo likmi 0,1 % gadā.
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Piegādātāja tiesības un pienākumi
Piegādātājs ievēro visus norādītos izpildes datumus. Ja Piegādātājs to nedara, RB, neskarot citas tā tiesības, var:
(a) pilnīgi vai daļēji pārtraukt sadarbību bez saistībām pret Piegādātāju;
(b) atteikties pieņemt jebkādu turpmāku preču/pakalpojumu izpildi un/vai piegādi, ko Piegādātājs mēģina veikt;
(c) iegādāties aizstājošas Preces / Pakalpojumus citur un pieprasīt no Piegādātāja atlīdzināt visas ar to saistītās papildu
izmaksas un izdevumus;
(d) saukt Piegādātāju pie atbildības par iespējamiem zaudējumiem un papildu izmaksām; un
(e) pieprasīt visas summas, ko RB iepriekš sadarbības ietvaros samaksājis Piegādātājam.
Piegādātājs apņemas:
(a) sadarboties ar RB visos jautājumos, kas saistīti ar precēm/pakalpojumiem;
(b) strādāt prasmīgi un rūpīgi, piegādājot preces un sniedzot pakalpojumus;
(c) ievērot un nodrošināt, ka visi darbinieki, konsultanti, aģenti un apakšuzņēmēji, ar kuriem tas sadarbojas saistībā ar
precēm/pakalpojumiem, ievēro visus veselības un drošības noteikumus, kā arī citas pamatotas drošības prasības, kas
attiecas uz jebkuru no RB telpām un kas ir minētas 6.1.4. nodaļā; un
d) paziņot RB, tiklīdz saņemtas ziņas par jebkādiem veselības un drošības apdraudējumiem vai jautājumiem, kas rodas
saistībā ar precēm/pakalpojumiem.
Piegādātājiem, kuri veic darbu RB telpās, izpildot pušu vienošanos, jāievēro RB juridiskās vienības, kas nodarbojas ar
iepirkumiem, noteiktie likumi un noteikumi. Piegādātājam ir pienākums nosaukt par pasūtījuma izpildi atbildīgo personu, kas
nodrošina uzraudzību un kontroli. Piegādātāja atbildīgajai personai ir pienākums pirms darba veikt pārbaudi kopā ar atbildīgo
personu no RB/vai RB iecelto trešās puses atbildīgo personu, lai noteiktu piemērotus drošības pasākumus un informētu RB un
skartās trešās personas par kopīgu apdraudējumu. Piegādātāji ir atbildīgi par savu darbinieku un apakšuzņēmēju instruktāžu
un drošību, kā arī par apdraudējuma novēršanu pret trešajām personām. Piegādātājs RB telpās drīkst izmantot tikai drošas
darba iekārtas un nolīgt piemērotus un pietiekami kvalificētus darbiniekus. Par visiem negadījumiem, kas notikuši RB telpās,
nekavējoties jāziņo RB.
RB pienākumi, saistības un tiesības
RB apņemas:
6.1.1. sadarboties ar Piegādātāju visos jautājumos, kas saistīti ar precēm/pakalpojumiem;
6.1.2. nodrošināt piekļuvi RB telpām un datiem, kā arī tādām biroja telpām un citām telpām, ko Piegādātājs pamatoti pieprasa
un par ko iepriekš rakstiski vienojies ar RB, tikai Preču un Pakalpojumu sniegšanas nolūkā;
6.1.3. sniegt tādu informāciju, kādu Piegādātājs var pamatoti pieprasīt, un RB uzskata par saprātīgi nepieciešamu, lai savlaicīgi
sniegtu pakalpojumus, piegādātu preces un nodrošinātu, ka tā ir precīza visos būtiskajos aspektos;
6.1.4. informēt Piegādātāju par visiem veselības un drošības noteikumiem, kā arī visām citām pamatotām drošības prasībām,
kas attiecas uz jebkuru no RB telpām;
6.1.5. neuzskatīt, ka preces ir pieņemtas, pirms RB ir pārbaudījis preces 14 dienu laikā pēc piegādes. RB ir arī tiesības noraidīt
preces pēc 14 dienām apstākļos, kad ir parādījies kāds apslēpts preču defekts;
6.1.6. jebkurā laikā pirms preču piegādes RB ir tiesības tās pārbaudīt un testēt. Ja šādas pārbaudes vai testēšanas rezultāti
liek RB uzskatīt, ka preces neatbilst visām specifikācijām un/vai modeļiem, ko RB sniedz vai iesaka Piegādātājam, RB
informē Piegādātāju, un Piegādātājs nekavējoties veic pasākumus, lai nodrošinātu šo atbilstību. Turklāt RB ir tiesības
pieprasīt turpmāku preču pārbaudi un testēšanu, kā arī piedalīties tajās. Neskatoties uz šādu pārbaudi vai testēšanu,
Piegādātājs ir atbildīgs par precēm, un jebkura šāda pārbaude vai testēšana nemazina un citādi neietekmē Piegādātāja
pienākumus.
RB patur tiesības nepieņemt preces/pakalpojumus, ja pārbaudes laikā, kas norādīta šo Pirkšanas noteikumu un nosacījumu
6.1.6. nodaļā, RB konstatē, ka preces/pakalpojumi neatbilst noteiktajām specifikācijām un/vai pasūtījuma noteikumiem. Šajā
gadījumā preces/pakalpojumi tiks atdoti uz Piegādātāja rēķina.
RB var atsaukt Piegādātāja tiesības, ja tas pienācīgi nepilda savas saistības pret RB, ja Piegādātājs piesakās maksātnespējas
procesam vai līdzīgam parādu nokārtošanas procesam attiecībā uz saviem aktīviem. RB var arī atsaukt Piegādātāja tiesības,
ja Piegādātāja finansiālais stāvoklis būtiski pasliktinās vai drīzumā paredzami pasliktināties vai ja Piegādātājs atbilst
maksātnespējas kritērijiem vai tam ir pārmērīgi lieli parādi.
Paziņošana par defektiem un prasības saistībā ar tiem
Ienākošo preču pārbaudi RB veic tikai tāpēc, lai noteiktu, vai ir kādi acīmredzami bojājumi, jo īpaši transportēšanas laikā radīti
bojājumi un neatbilstības pareizas preču piegādes vai daudzuma ziņā.
RB bez liekas kavēšanās paziņo par visiem konstatētajiem defektiem. Šajā ziņā Piegādātājs atsakās no iebildumiem par kavētu
informācijas sniegšanu par defektiem.
Piegādātājs saskaņā ar tiesību aktiem, šiem Pirkuma noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar saskaņotajiem pirkuma
pasūtījuma nosacījumiem un specifikācijām nepieļauj trūkumus attiecībā uz īpašumtiesību kvalitāti un trūkumiem.
Piegādātājs ir tiesīgs noraidīt prasību par zaudējumu atlīdzību tikai pēc tam, kad beidzies garantijas termiņš, ko norādījis
ražotājs/piegādātājs vai kas noteikts likumā, pēc noklusējuma izmantojot ilgāko termiņu.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

7.13.

7.14.

8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.
9.1.

9.2.

Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādātajām precēm/pakalpojumiem vismaz sešu mēnešu garantijas periodu, ja vien puses
rakstiski nav vienojušās citādi.
RB ir tiesības izvēlēties vēlāku saistību izpildes veidu. Papildu saistību izpildes vieta ir paredzētā Preču/Pakalpojumu atrašanās
vieta, kā arī vieta, kur Preces/Pakalpojumi atrodas pretenzijas par defektiem izskatīšanas laikā, izņemot gadījumus, kad puses
rakstveidā vienojas citādi.
Ja Piegādātāja piegādātās preces/pakalpojumi ir sliktas vai nepieņemamas kvalitātes vai netiek sniegti vispār, RB ir tiesības
izvēlēties starp šādiem kompensāciju veidiem, tomēr, neaizstājot citas RB likumīgās tiesības:
•
RB nemaksā par sliktas kvalitātes precēm vai trūkstošiem pakalpojumiem, turklāt Piegādātājam ir pienākums izsniegt
parādzīmi;
•
jebkura cita kompensācija, par kuru abas puses vienojušās rakstiski.
Gadījumā, kad Piegādātājs nesāk novērst defektu pēc RB pieprasījuma, steidzamos gadījumos pēc saprātīga laika, kas veltīts
to novēršanai, it īpaši, lai novērstu akūtas briesmas vai lielākus zaudējumus, RB ir tiesīgs pats veikt šādu novēršanu vai likt to
veikt trešajai personai uz Piegādātāja rēķina.
Piegādātājs arī atbrīvo RB no visām trešo personu prasībām, ko tās izvirza saistībā ar trešo personu tiesībām, kas tiek
pārkāptas preču/pakalpojumu dēļ, izņemot gadījumus, kad Piegādātājs var pierādīt, ka tas nav atbildīgs par pārkāpumu. Turklāt
Piegādātājs pēc RB pieprasījuma nekavējoties sniedz RB informāciju un dokumentus par Piegādātāja precēm/pakalpojumiem,
kas nepieciešami aizsardzībai pret šādām trešo personu prasībām.
Noilguma termiņš atlīdzības prasībām ir divi gadi. Atlīdzības prasību noilguma termiņš sākas tā gada beigās, kad prasība
radusies un RB uzzinājis par apstākļiem, kas attaisno prasību, vai arī RB vajadzēja uzzināt par apstākļiem bez rupjas
nolaidības. Jebkurš garāks noilguma termiņš saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir prioritārs. Tas attiecas arī uz
iepriekšminēto papildu prasību attiecībā uz informāciju un dokumentiem, sk. 7.9. nodaļu.
Attiecībā uz prasībām, kuru pamatā ir īpašumtiesību trūkumi, attiecīgi piemēro 7.10. nodaļas noteikumus. Visiem ilgākiem
likumā paredzētiem noilguma termiņiem vai ilgākiem noilguma termiņiem, ko nosaka Piegādātājs, ir prioritāte.
Ja Piegādātājs izpilda pienākumu un īsteno savas papildu saistības, nodrošinot Preces/Pakalpojuma aizstājēju, aizstājošo
Preču/Pakalpojumu ierobežojumu likums sāk darboties no jauna pēc to piegādes, izņemot gadījumus, kad Piegādātājs, izpildot
papildu saistības, nepārprotami un atbilstīgi izsaka atrunu, ka aizvietojošā piegāde tika veikta tikai kā pieklājības akts, lai
izvairītos no strīdiem vai piegādes attiecību turpināšanas interesēs.
Vēlākas saistību izpildes kontekstā Piegādātājs sedz transporta, ceļa, darba, uzstādīšanas, demontāžas un materiālu
izmaksas. Ja preču/pakalpojumu defektu dēļ RB rodas izmaksas saistībā ar to remontu vai nomaiņu, kuras RB ir tiesīgs
pamatoti veikt, šīs izmaksas sedz Piegādātājs, izņemot gadījumus, kad tas nav atbildīgs par defektiem. Nosakot izmaksas, par
kurām saskaņā ar vietējiem likumiem ir tiesības pretendēt uz kompensāciju, RB ņem vērā līdznolaidību.
Defektu gadījumā Piegādātājs bez liekas kavēšanās veic visas nepieciešamās pārbaudes un pēc iespējas ātrāk paziņo RB par
šo sūdzību cēloņiem un to novēršanas pasākumiem. Piegādātājs bez ierobežojumiem sadarbojas, lai noskaidrotu defektu vai
noviržu cēloņus, meklētu risinājumus un efektīvi atrisinātu problēmu, pat ja sūdzību cēlonis ir strīda priekšmets starp
līgumslēdzējām pusēm.
Atbildība par produktu un tā atsaukšana
Gadījumā, kad pret RB tiek celtas prasības, kas izriet no atbildības par produktu, Piegādātājam ir pienākums atbrīvot RB no
šādām prasībām, ja un ciktāl kaitējumu izraisīja Piegādātāja piegādāto preču/pakalpojumu defekts. Atbildības, kas balstīta uz
vainu, gadījumos, tas tiek piemērots tikai tad, kad pie vainas ir Piegādātājs. Ciktāl bojājuma cēlonis ietilpst Piegādātāja
atbildības jomā, tam jāpierāda, ka nav vainīgs.
Pirms preces/pakalpojuma atsaukšanas, kas daļēji vai pilnīgi saistīta ar Piegādātāja piegādātās produkcijas defektu, RB paziņo
par to Piegādātājam, sniedz iespēju sadarboties un apspriež ar to efektīvu atsaukšanas veidu, izņemot gadījumus, kad nav
iespējas paziņot vai sadarboties ar Piegādātāju īpašas steidzamības dēļ. Atsaukšanas izmaksas, ciktāl atsaukšana ir saistīta
ar Piegādātāja piegādāto preču vai pakalpojumu defektu, sedz Piegādātājs.
Iepriekšminētajos 8.1. nodaļā noteiktajos gadījumos Piegādātājs sedz visas izmaksas un izdevumus, ieskaitot jebkuras
tiesvedības izmaksas.
Pretējā gadījumā tiek piemēroti attiecīgie likuma nosacījumi.
Intelektuālais īpašums
Piegādātājs atzīst, ka jebkura no RB zinātībām, kas tiek saņemta no RB Piegādātāja IT pakalpojumu sniegšanas laikā,
piemēram, IT lietojumprogrammu izstrāde vai IT sistēmu iestatīšana un IT konsultācijas, var saturēt intelektuālo īpašumu, kas
vienmēr tiek uzskatīts par RB intelektuālo īpašumu (ieskaitot autortiesības, preču zīmes, reģistrētus un nereģistrētus
dizainparaugus un patentus, idejas, programmatūras kodus utt.). Šie Pirkuma noteikumi un nosacījumi nav paredzēti:
•
kā licence Piegādātājam izmantot šādu intelektuālo īpašumu, vai
•
kā šāda intelektuālā īpašuma nodošana, ja vien RB nav to skaidri rakstiski paziņojis.
Darba rezultāti ietver visus rezultātus, kurus sagatavojis, piegādājis, veicis vai izmantojis pats Piegādātājs vai, ja tas ir atļauts,
kopā ar citiem darbiniekiem Piegādātāja pakalpojumu sniegšanas jomā vai kontekstā, piemēram, izgudrojumu, izstrādes,
zinātības, komercnoslēpumu, programmatūras, noformējuma, grafiskas prezentācijas, tekstu, koncepcijas, melnrakstu,
rasējumu vai dokumentācijas.

Atbilstība
10.1. Piegādātājs apņemas savu biznesa attiecību ar RB ietvaros nepiedāvāt, nepiešķirt, neveicināt un nepieņemt nekādas
priekšrocības ne biznesa darījumos, ne darījumos ar valsts amatpersonām, kas pārkāpj piemērojamos pretkorupcijas
noteikumus.
10.2. Piegādātājs apņemas savu biznesa attiecību ar RB ietvaros nenoslēgt vienošanās un nevienoties par saskaņotām darbībām
ar citiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir panākt konkurences novēršanu, ierobežošanu vai izkropļošanu saskaņā ar
piemērojamiem konkurences noteikumiem.
10.3. Piegādātājs garantē, ka ievēros spēkā esošos likumus, kas regulē vispārējo minimālo algu, un tādā pašā apjomā uzņemsies
apakšpiegādātāju saistības. Pēc pieprasījuma Piegādātājs apliecina atbilstību iepriekšminētajām garantijām. Iepriekš minētās
garantijas pārkāpuma gadījumā Piegādātājs atbrīvo RB no visām trešo personu prasībām, un Piegādātājam ir pienākums
atmaksāt RB šajā saistībā uzliktos sodus.
10.4. Piegādātājs ievēro attiecīgos likuma noteikumus, kas reglamentē attieksmi pret darbiniekiem, vides aizsardzību, kā arī
veselības aizsardzību un drošību darbā, un strādā pie tā, lai mazinātu savas darbības negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un vidi.
Šajā ziņā Piegādātājs, ņemot vērā savas iespējas, izveido un turpina attīstīt vadības sistēmu atbilstīgi ISO 14001. Turklāt
Piegādātājam ir jāievēro Bosch biznesa partneru rīcības kodekss un ANO Globālā līguma principi, kas galvenokārt attiecas uz
starptautisko cilvēktiesību aizsardzību, piespiedu darba un bērnu darba atcelšanu, diskriminācijas novēršanu, kad personāls
tiek nelegāli nodarbināts, un atbildību par vidi (www.unglobalcompact.org).
10.5. Ja pastāv aizdomas par saistību pārkāpšanu saskaņā ar 10.1.–10.4. nodaļu, Piegādātājam bez liekas kavēšanās jāizmeklē visi
iespējamie pārkāpumi un jāinformē RB par veiktajiem izmeklēšanas pasākumiem un pamatotos gadījumos jāatklāj skartā
piegādes ķēde. Ja aizdomas izrādās pamatotas, Piegādātājam nekavējoties jāinformē RB par pasākumiem, ko tas ir veicis
savā organizācijā, lai novērstu turpmākos pārkāpumus. Ja Piegādātājs nepilda šīs saistības, RB patur tiesības atteikties no
sadarbības ar Piegādātāju vai nekavējoties izbeigt tās darbību.
10.6. Piegādātāja nopietnu likumpārkāpumu un/vai 10.1.–10.4. noteikumu pārkāpumu gadījumā RB patur tiesības atteikties no
sadarbības vai pārtraukt to bez iepriekšēja brīdinājuma.

10.

Noteikumi par datu apstrādi, tos pārsūtot no pārziņa citam pārzinim
11.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (ES), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā un ir saistoša visām
Eiropas Savienības dalībvalstīm, Piegādātājs iegūst, apstrādā un izmanto noteiktos personas datus tikai to saistību izpildei,
kas uzņemtas saskaņā ar savstarpēju vienošanos un saskaņā ar tās noteikumiem (juridiskais pamats: līgumisko saistību
izpilde). Piegādātājs apņemas nodrošināt datu apstrādi un glabāšanu saskaņā ar VDAR un RB paziņojumu par konfidencialitāti
pasūtītāja RB juridiskās personas valstī (Saite uz RB Latvijā, Lietuvā, Igaunijā).
11.2. Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no turpmāk minētajiem pakalpojumiem,
kurus nodrošina Piegādātājs.
11.3. Abas puses, Piegādātājs un RB, darbojas kā neatkarīgi datu pārziņi. Puses veic atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus
pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darbadienu laikā informē
otru Pusi par pieprasījumu, kas saņemts no datu subjekta, ja tas attiecas uz personas datu apstrādi no otras puses (piemēram,
dzēšanas vai apstrādes ierobežošanas pieprasījums) vai ietekmē personas datus (piemēram, datu labošanas pieprasījums).
Puses savstarpēji godprātīgi sadarbojas (piemēram, apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu
pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī nodrošinātu datu precizitāti visā apstrādes periodā.

11.

12.

Noteikumi par datu apstrādi, tos pārsūtot no pārziņa citam apstrādātājam
Gadījumā, kad Piegādātājs ir norādīts kā datu apstrādātājs, līgumslēdzēju pusēm jāparaksta datu apstrādes līgums.
Iepriekšminētajā līgumā tiks noteikti līgumslēdzēju pušu datu aizsardzības pienākumi, kas izriet no personas datu apstrādes.
Šajā gadījumā RB Piegādātājam iesniedz datu apstrādes līgumu.

Dokumentācija un konfidencialitāte
13.1. Piegādātājs saglabā konfidencialitāti attiecībā uz trešajām personām saistībā ar visu uzņēmējdarbības un tehnisko informāciju,
ko RB ir darījis pieejamu (ieskaitot līdzekļus, kas var būt iegūti no sniegtajiem objektiem, dokumentiem vai programmatūras un
citām zināšanām vai pieredzes), ja vien tā nav publiski zināma informācija un to var sniegt tikai tām Piegādātāja biznesā
iesaistītām personām, kurām obligāti jābūt iesaistītām tās izmantošanā piegādes vajadzībām un kuras arī apņemas ievērot
konfidencialitāti; informācija paliek RB ekskluzīvā īpašumā. Bez RB iepriekšējas rakstiskas piekrišanas šādu informāciju
nedrīkst kopēt vai izmantot komerciāli – izņemot piegādēm RB. Pēc RB pieprasījuma visa RB sniegtā informācija (attiecīgā
gadījumā arī visas izgatavotās kopijas vai pieraksti) un aizdotās lietas bez liekas kavēšanās jāatdod RB vai jāiznīcina. RB patur
visas tiesības uz šādu informāciju (ieskaitot autortiesības un tiesības iesniegt rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram,
patentus, funkcionālos modeļus, pusvadītāju aizsardzību utt.).
13.2. Piegādātājs nedrīkst izmantot, kā arī piedāvāt vai piegādāt trešajām personām preces, kas ražotas, pamatojoties uz RB
izstrādātu dokumentāciju, piemēram, rasējumiem, modeļiem un tamlīdzīgi, vai balstītas uz RB konfidenciālu informāciju, vai
ražotas ar RB rīkiem vai to modeļiem. Tas attiecas arī uz RB drukātajiem pasūtījumiem.

13.

14.

Apakšuzņēmēji
Piegādātājs vai nu sniedz pakalpojumus neatkarīgi, vai arī kādas pakalpojumu daļas izpildei var slēgt apakšlīgumu ar trešo
personu. Piegādātājs ir atbildīgs par veiksmīgu pakalpojuma izpildi. Piegādātājs ir atbildīgs par savu apakšpiegādātāju vainu.

15.

Eksporta kontrole un muita
15.1. Piegādātājam ir pienākums savos biznesa dokumentos informēt RB par visām piemērojamām (re) eksporta licences prasībām
vai ierobežojumiem attiecībā uz precēm/pakalpojumiem saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, Eiropas vai ASV eksporta kontroles
likumiem un muitas noteikumiem, kā arī ar preču/pakalpojumu izcelsmes valsts eksporta kontroles likumiem un muitas
noteikumiem un savlaicīgi pirms pirmās piegādes nosūtīt šādu informāciju par precēm/pakalpojumiem, uz kuriem attiecas
licences prasības, uz Control@de.bosch.com:
•
preču/pakalpojumu apraksts;
•
visi piemērojamie eksporta saraksta numuri, ieskaitot eksporta kontroles klasifikācijas numuru saskaņā ar ASV
tirdzniecības kontroles sarakstu (ECCN);
•
preču/pakalpojumu izcelsmes valsts saskaņā ar tirdzniecības politiku;
•
preču/pakalpojumu HS kods;
•
kontaktpersona savā organizācijā, lai atrisinātu attiecīgos jautājumus.
15.2. Piegādātājam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās informēt RB par visām licences prasību izmaiņām, kas attiecas uz RB
piegādātajām precēm/pakalpojumiem, tehnisku un likumu izmaiņu vai valdības lēmumu rezultātā.
15.3. Piegādājot preces pāri muitas robežām, Piegādātājam ir pienākums pievienot visus nepieciešamos dokumentus, piemēram,
faktūrrēķinu, pavadzīmi, preču pārvadājuma sertifikātu, ja piemērojams, un informāciju par pilnīgu un pareizu importa muitas
deklarāciju. Attiecībā uz rēķinu jāņem vērā turpmāk minētais
•
Papildus rēķinā atsevišķi jānorāda izmaksas, kas nav iekļautas preces cenā (piemēram, pētniecības un attīstības
izmaksas, licences maksa, instrumentu izmaksas, pircēja noteikumi, kas attiecas uz preču piegādi).
•
Bezmaksas piegāžu gadījumā Piegādātājam ir pienākums deklarēt vērtību, kas atspoguļo patieso tirgus cenu, kā arī
rēķinā ierakstīt piezīmi „Tikai muitas vajadzībām”. Turklāt rēķinā vai pavadzīmē jānorāda arī bezmaksas piegādes iemesls
(piemēram, bezmaksas paraugu nosūtīšana).
15.4. Piegādātājam jāatbalsta RB ar visiem pieejamiem līdzekļiem, lai samazinātu RB maksājumu saistības attiecībā uz muitas
nodokļiem vai muitošanas izmaksām.
15.5. Neskatoties uz citām tiesībām un bez jebkādas atbildības pret Piegādātāja rīcību, RB ir tiesības atteikties no attiecīgā
darbuzņēmēja pakalpojumiem, lai izbeigtu attiecības bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Piegādātājs atkārtoti nepilda savas saistības
saskaņā ar 15.1.–15.4. nodaļu.
15.6. Ja sadarbības laikā tiek atklāts, ka Piegādātājs ir iekļauts Starptautisko sankciju sarakstā („REGUVIS sankciju saraksts” vai
„OFAC sankciju saraksts”), RB patur tiesības vienpusēji un nekavējoties izbeigt jebkādu sadarbību.
Atteikuma un izbeigšanas tiesības
16.1. Papildus likumā noteiktajām atteikuma tiesībām RB ir tiesības atteikties no sadarbības, ja notiek vai tiek paredzēta būtiska
Piegādātāja finansiālā stāvokļa pasliktināšanās, tāpēc piegāde ir apdraudēta.
16.2. Turklāt, RB ir tiesības atteikties no sadarbības, ja:
•
Piegādātājs atbilst maksātnespējas kritērijiem;
•
Piegādātājam nepārtraukti ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 5000 EUR;
•
Piegādātājs atbilst tūlītējas maksātnespējas kritērijiem saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem vai kļūst acīmredzamas
Piegādātāja pārmērīgās parādsaistības;
•
ja Piegādātājs ir iesniedzis pieteikumu par Piegādātāja aktīviem vai darbību maksātnespējas procesa vai līdzīgas parādu
nokārtošanas procedūras sākšanai; vai
•
ja maksātnespējas procesa sākšana attiecībā uz Piegādātāja aktīviem tiek noraidīta līdzekļu trūkuma dēļ.
16.3. Gadījumā, kad tiek noslēgts līgums par atkārtotu saistību izpildi, pēc analoģijas piemēro 16.1. un 16.2. nodaļas nosacījumus ar
noteikumu, ka atteikuma tiesības aizstāj ar izņēmuma tiesībām pārtraukt sadarbību bez iepriekšēja brīdinājuma.
16.4. Pat ja Piegādātājs ir izpildījis kādu saistību daļu, RB ir tiesības atcelt visu līgumu, izņemot gadījumus, kad RB rakstiski ir
akceptējis daļēju izpildi, sk. 3.7. nodaļu.
16.5. Ja RB atsauc vai izbeidz līgumu, pamatojoties uz iepriekš minētajām līguma atsaukšanas tiesībām vai attiecīgajām izbeigšanas
tiesībām, tad Piegādātājam jākompensē RB zaudējumi vai kaitējums, kas tāpēc radies, izņemot gadījumus, kad Piegādātājs
nebija atbildīgs par tiesībām, kas izriet no atteikšanās no sadarbības vai tās izbeigšanas.
16.6. Šajā 16. nodaļā ietvertie noteikumi neierobežo likumā noteiktās tiesības un prasības.

16.

Nepārvaramas varas apstākļi
17.1. Neviena no pusēm nav atbildīga otrai pusei par saistību neizpildi, ko izraisījuši apstākļi, kas nav tās kontrolē un kurus puse
nespēj paredzēt vai novērst, piemēram, bet neaprobežojoties ar dabas katastrofām (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, pandēmija),
sociāliem konfliktiem (streiki, pilsoņu kari) vai tādu tiesību aktu ieviešanu, kas ievērojami sarežģī, ierobežo vai aizliedz darbību,
kuru ietver pušu vienošanās, kamēr šāds apstāklis kavē tās izpildi (turpmāk – „nepārvaramas varas apstākļi”).
17.2. Katra puse nekavējoties paziņo otrai pusei par nepārvaramas varas apstākļu sākumu un šādā situācijā apspriež ar otru pusi
iespējas pagarināt noteikumus vai pārtraukt sadarbību.

17.

Sadarbības nosacījumu noslēgšana un grozīšana
18.1. Pasūtījumi un līgumi, kā arī to grozījumi un papildinājumi ir jāiesniedz un jāsastāda rakstiski.
18.2. Jebkāda veida mutiskas vienošanās, ieskaitot turpmākas šo Pirkšanas noteikumu un nosacījumu izmaiņas un papildinājumus,
lai tie stātos spēkā, RB jāapstiprina rakstiski.
18.3. Rakstiskas formas prasība jāizpilda arī tad, ja saziņa notiek pa e-pastu.

18.

19.

Citi noteikumi
19.1. Ja kāds no šiem Pirkuma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī pušu noslēgtajiem papildu līgumiem kļūst neefektīvs, tas
neietekmē šo Pirkšanas noteikumu un nosacījumu spēkā esamību citos aspektos. Pusēm ir pienākums vienoties par noteikumu,
kas aizstāj neefektīvo noteikumu un pēc iespējas tuvina neefektīvā noteikuma aizstāšanas ekonomisko nolūku.
19.2. Līgumattiecības starp pusēm regulē un interpretē vienīgi tās valsts tiesību akti, kurā atrodas RB juridiskā vienība, kas veic
pasūtījumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču pirkuma–pārdevuma līgumiem netiek piemērota.
19.3. Visi juridiskie strīdi, kas tieši vai netieši izriet no pušu līgumattiecībām, pamatojoties uz šiem Pirkuma noteikumiem un
nosacījumiem, tiek atrisināti vietā, kas atkarīga no jurisdikcijas, sk. 19.2. nodaļu, un pēc RB izvēles vai nu vietējā tiesā, kuras
jurisdikcijā ir RB juridiskās vienības juridiskā adrese vai filiāle, vai tiesā, kuras jurisdikcijā ir izpildes vieta, skatīt 3. nodaļu, kā
Pirmās instances tiesa.

Šī Pirkšanas noteikumu un nosacījumu versija tika izdota 2020. gada 24. augustā (versija 1.0).

