LĪGUMS Nr.__
Par lietota salona flīģeļa iegādi Sējas Mūzikas un Mākslas skolai
Sējas novadā,

2015.gada 26.jūnijā

Sējas novada dome, Reģ. Nr. 90000032857, kuru pamatojoties uz 2009. gada 18. augustā
apstiprināto Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „AE Klavieres”, Reģ. Nr. 40003571387, tās valdes locekļa Edgara Kauķa personā, kurš
rīkojas pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk- Pārdevējs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Pusēm, pamatojoties uz 2015.gada 15.jūnijā pieņemto
lēmumu iepirkumā „Lietota salona flīģeļa iegāde Sējas Mūzikas un Mākslas skolai”,
Id.Nr.SND2015/6/MI, turpmāk- Iepirkums, un SIA „AE Klavieres” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda
satura līgumu, vienojoties par sekojošo (turpmāk- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1.

1.2.

Pasūtītājs pasūta, un Pārdevējs pārdod un piegādā Sējas Mūzikas un mākslas skolai (mūzikas
nodaļa) lietotu kabineta flīģeli „AUGUST FŌRSTER”, modelis 170 (turpmāk- Prece), saskaņā ar
Pārdevēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr. 1).
Pārdevējs apliecina, ka tam ir saistošs Iepirkuma nolikums un visi Iepirkuma Flīģeļa iegāde ar
piegādi Sējas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām, (identifikācijas Nr. SND2015/6/MI)
piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
2. Pārdošanas noteikumi un termiņi

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pārdodamās Preces saņemšanas, piegādes vietu un laiku Puses saskaņo pirms Preces piegādes,
saņemšanas.
Preces nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmi-rēķinu un pieņemšanasnodošanas aktu, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji Preces nodošanas un uzstādīšanas brīdī
Pasūtītājam.
Pārdevējs apņemas minēto Preci piegādāt 10 dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.
Preču pavadzīmē-rēķinā Pārdevējs norāda tās pilnas apmaksas datumu, pilnu preces vērtību ar
piegādi un PVN izmaksas, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
Pārdevējs piegādātajai Precei dod divu gadu garantiju. Garantijas laiku sāk skaitīt no pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanas dienas.
Ja bojāto preci ir nepieciešams aizsūtīt remontam vai nomaiņai Pārdevējam, maksimālais izpildes
termiņš nedrīkst pārsniegt 4 (četras) nedēļas.
Garantijas laikā Pārdevēja pienākums ir bojājumu gadījumā uz sava rēķina veikt bojātās detaļas
(preces) nomaiņu vai remontu, izņemot tos gadījumus, kad Pircēja vainas dēļ (Preces nepareiza
lietošana pretēji instrukcijām vai preces tīša bojāšana u.tml.) Prece bojāta.
3. Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. Preces apmaksa notiek saskaņā ar atbilstošu preču pavadzīmi-rēķinu.
3.1.1. Šī līguma kopējā summa ir 6850,00 euro (seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi) ar
pievienotās vērtības nodokli 21% (turpmāk- PVN), kas ir 4123,97 (četri tūkstoši viens simts
divdesmit trīs eiro un 97 centi ) bez PVN, plus veikala komisijas daļa ar transporta izdevumiem un
PVN 2726,03 euro tai skaitā PVN 21% 473,11 euro.
3.2. Visu līguma kopējo summu Pircējs samaksā Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā no Preces
pavadzīmes- rēķina saņemšanas dienas, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.3.

3.4.

Ja apmaksa netiek veikta līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no
nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no kopējās līguma
summas.
Ja Pārdevējs nav piegādājis Preci šī līguma 2.3. punktā minētajā laikā, Pārdevējs Pircējam maksā
līgumsodu 0,5 % apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no
kopējās līguma summas.
4. Preces pieņemšana-nodošana

4.1.

4.2.

Preces atbilstību pavadzīmē noradītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz preču pavadzīmesrēķina. Pēc preču pavadzīmes parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā
uz preces daudzumu, marķējuma neatbilstību, preces iepakojumu.
Preces pieņemšanas laikā konstatētā nekvalitatīvā vai bojātā Prece tiek atdota atpakaļ Pārdevējam,
kurš to apmaina laikā, par kuru puses vienojas, bet ne ilgākā kā 15 dienu laikā.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

Īpašuma un valdījuma tiesības

Pārdevējs nodod Pircēja īpašumā pārdoto Preci ar dienu, kad Pircējs parakstījis preču pavadzīmirēķinu.
Īpašuma tiesības uz nopirkto Preci pāriet Pircēja īpašumā ar dienu, kad Pārdevēja kontā ir ieskaitīti
attiecīgie naudas līdzekļi.
Visā laika periodā no Preces pārdošanas brīža Pircējam līdz pilnai Preces apmaksai, t.i., līdz tam
brīdim, kad Pircējs iegūst īpašumtiesības uz Preci, kas saņemtas saskaņā ar šo līgumu, Pircējs ir
atbildīgs par preču uzglabāšanu, ekspluatāciju un komplektāciju. Visā minētajā laika periodā Pircējs
apņemas nodrošināt nepieciešamos apstākļus preču uzglabāšanai, nodrošināt tās pret zādzībām,
zaudējumiem, zudumiem, bojājumiem, lūzumiem, izkomplektēšanu.
6. Strīdu atrisināšana un atbildība

6.1.

6.2.

Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Jebkurš
neatrisināts strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, kā arī jebkurš cits strīds, kas saistīts ar jebkuriem agrāk
noslēgtajiem līgumiem starp Pircēju un Pārdevēju, tiks izšķirti tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Puses ir atbrīvotas no atbildības, ja Līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm
neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
7. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
Līgums var tikt lauzts jebkurā laikā pēc abu pušu savstarpējas vienošanās.
Ja Līguma saistības netiek izpildītas, pirmajai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras
puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies
vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu
Pušu pilnvaroto personu pārstāvju parakstīti.
8. Citi noteikumi

8.1.

Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
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8.2.
8.3.
8.4.

Pircējam, kā arī Pārdevējam ir nekavējoties jāziņo otrai pusei par savas adreses, tālruņa numura vai
norēķinu rekvizītu maiņu, kā arī jāpaziņo par izmaiņām pilnvarotās personas paraksta tiesībās.
Ar Līgumu ir noteikta pilnīga Pušu vienošanās bez maldiem, viltus un spaidiem.
Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros ar vienu pielikumu, pa vienam katrai pusei, kuriem
ir vienāds juridisks spēks.
9. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS
Sējas novada dome
Reģ.Nr. 90000032857
Adrese: „Jēņi”, p.n.Murjāņi,
Sējas novads, LV-2142

PĀRDEVĒJS
SIA „AE Klavieres”
Reģ. Nr. 40003571387
Adrese: Kalnciema iela 47-12, Rīga, LV - 1046

N/k: LV89UNLA0027800130818
SWIFT kods: UNLALV2X
Banka: SEB Banka

N/k: (nepublicējams teksts)
Kods: (nepublicējams teksts)
Banka: (nepublicējams teksts)

Guntis Liepiņš
Priekšsēdētājs

Edgars Kauķis
Valdes loceklis
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