UZŅĒMUMA LĪGUMS NR. MK05/03/2015-1
Jēkabpilī, 2015.gada 11.martā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MK Dizains”, (turpmāk tekstā – MK Dizains) Reģ. Nr.
45403024800, tās valdes locekļa Viktora Semjonova personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas
puses, un
Sējas novada dome (turpmāk tekstā – Klients) Reģ. Nr. 40008072505, kuru pamatojoties uz 2009.
gada 18. augustā apstiprināto Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis
Liepiņš, no otras puses,
abi līdzēji kopā un atsevišķi saukti Puse/Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums),
pamatojoties uz Sējas novada domes rīkoto iepirkumu „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Lojas ciemā”,
ID Nr. SND2014/7/MI/ELFLA.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
MK Dizains apņemas piegādāt un uzstādīt āra vingrošanas trenažierus (turpmāk tekstā- Konstrukcijas),
savukārt, Klients apņemas pieņemt Konstrukcijas un veikt samaksu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Iepirkumu „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Lojas ciemā”, ID Nr SND2014/7/MI/ELFLA
tehniskais un finanšu piedāvājums ir pievienots šim Līgumam kā Pielikums Nr. 1 un ir neatņemama
Līguma sastāvdaļa.
Maksa par Konstrukcijām, to piegādi un uzstādīšanu ir 5332,00 EUR (Pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit
divi euro, 00 santīmi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% 1119,72 EUR (Viens tūkstotis viens simts
deviņpadsmit euro, 72 centi), kopā 6451,72 EUR (Seši tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro, 72
centi) (turpmāk tekstā- Līguma summa).
MK Dizains apņemas piegādat Konstrukcijas un uzstādīt Sējas novada Lojas ciemā (turpmāk tekstā –
Objekts) un nodot Klientam līdz 2015.gada 30.aprīlim (turpmāk tekstā - Nodošanas termiņš).
Līgums tiek slēgts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, projekta
Nr.14-04-LL01-L413202-000013, ietvaros.
2. KONSTRUKCIJU UZSTĀDĪŠANA UN NODOŠANA

2.1.

2.2.
2.3.

Puses paraksta preču pavadzīmi – rēķinu dienā, kad Konstrukcijas tiek piegādātas Objektā. Ar
parakstu uz preču pavadzīmes – rēķina Klients apliecina, ka ir saņēmis Konstrukcijas atbilstoši tāmei,
tehniskajai specifikācijai un šim Līgumam.
MK Dizains veic Konstrukciju uzstādīšanu Objektā ar savu darbaspēku, materiāliem un iekārtām.
Klientam ir pienākums nodrošināt Objektā:
a) Elektroenerģijas un ūdens pieslēgumu visā Konstrukciju uzstādīšanas laikā;
b) Teritorijas sagatavošanu Konstrukciju uzstādīsanai.

2.4.
2.5.

MK Dizains paziņo Klientam, izmantojot e-pastu vai faksu, par uzstādīšanas darbu uzsākšanu ne vēlāk
kā 2 (divas) darba dienas pirms darbu sākuma.
Konstrukciju Nodošanas termiņš tiek pagarināts sekojošos gadījumos:
a) Klients nav veicis avansa maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā;
b) Klients nav nodrošinājis kādu no Līguma 2.3.punktā minētajiem priekšnoteikumiem Konstrukciju
uzstādīšanai;
c) Ir nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi Konstrukciju uzstādīšanai (tostarp, zema gaisa temperatūra,
snigšana, stiprs lietus). Par šo apstākļu esamību MK Dizains paziņo Klientam, izmantojot e-pastu vai
faksu.
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Nodošanas termiņš tiek automātiski pagarināts par tik dienām, cik darbojas šajā punktā minētie apstākļi.
2.6.

2.7.

Uzstādītās Konstrukcijas Objektā tiek nodotas Klientam, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Ar
parakstu uz pieņemšanas – nodošanas akta Klienta apliecina, ka Konstrukcijas ir piegādātas un uzstādītas
savlaicīgi, kvalitatīvi un ir atbilstošas Līguma Pielikumam Nr. 1.
Reizē ar pieņemšanas – nodošanas aktu MK Dizains iesniedz Klientam Konstrukciju sertifikātus.
3.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1 Klients veic Līguma summas samaksu MK Dizainam sekojošā kārtībā:
a) Avansa maksājums 50% (piecdesmit) procentu apmērā no Līguma summas, kas sastāda 3225,86
EUR (Trīs tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro, 86 centi) ieskaitot PVN 21% pēc Līguma
noslēgšanas 5(piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;
b) Atlikušo maksājumu 50% (piecdesmit) procentu apmērā no Līguma summas, kas sastāda 3225,86
EUR (Trīs tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro, 86 centi) ieskaitot PVN 21%, ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Konstrukciju pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina
saņemšanas dienas.
c) MK Dizains saglabā īpašumtiesības uz Konstrukcijām līdz brīdim, kamēr Klients ir veicis Līguma
summas samaksu pilnā apmērā.
4. GARANTIJAS
4.1 MK Dizains garantē Konstrukciju kvalitāti 2 (divu) gadu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
4.2 Ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies MK Dizains vainas dēļ, Klients par to
rakstiski informē MK Dizainu. Ja Klienta pretenzija ir pamatota, MK Dizains uz sava rēķina novērš
konstatētos defektus. MK Dizains nav pienākums veikt defektu novēršanu, ja tie radušies Konstrukciju
nepareizas ekspluatācijas vai citu no MK Dizains neatkarīgu iemeslu dēļ.
5. LĪGUMPĀRKĀPUMI UN TO SEKAS
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Ja Klients kavē kādu no līgumā noteiktajiem maksājuma veikšanas termiņiem, tas maksā MK
Dizainam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētās maksājuma summas
par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no nokavētās maksājuma summas.
Ja MK Dizains kavē kādu no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tas maksā Klientam līgumsodu 0,1 %
(nulle komats viens procents) apmērā no Klienta iemaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet
kopumā ne vairāk kā 10% no Klienta iemaksātās summas.
Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķina kontā, pamatojoties uz Puses
izrakstīto rēķinu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes.
MK Dizains ir tiesības ar rakstisku paziņojumu vienpusēji atkāpties no šī Līguma, neatmaksājot
Klientam samaksāto avansa maksājumu un demontēt un aizvest Konstrukcijas, ja Klients ilgāk kā 60
kalendārās dienas
a) kavē atlikušā maksājuma (Līguma 3.1.b) punkts) vai tā daļas samaksu vai
b) nepieņem Konstrukcijas un nav iesniedzis rakstiskas pamatotas pretenzijas par Konstrukciju
neatbilstību Līgumam.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1.

Strīdi, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nevar strīdu
atrisināt sarunu ceļā, tad strīds tiek risināts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Šādi
Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līgumu var izbeigt vai grozīt, Pusēm vienojoties, izņemot Līgumā tieši paredzētus gadījumus.
Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā Līgumā
paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešām personām.
Visi dokumenti, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, izbeigšanu, grozīšanu tiek nodoti personīgi vai
nosūtīti otrai Pusei ierakstītā pasta sūtījumā uz Puses juridisko adresi, ja vien Līgumā nav noteikts
citādi.
Ja juridiskās personas pārstāvis ir parakstījis šo Līgumu bez spēkā esošām juridiskās personas
pārstāvības tiesībām, tad tas personīgi uzņemas visas šajā Līgumā noteiktās saistības kā fiziska
persona.
Pušu pilnvarotās personas šī Līguma izpildē ir:

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

MK Dizains: (nepublicējams teksts)
Klients: (Guntaru Jākobsonu, tālrunis: 67977738, mob.27891856, fakss: 67977739, e-pasts:
guntars.jakobsons@seja.lv)
Pilnvarotās personas ir tiesīgas pārstāvēt Puses Līguma izpildē, tostarp, nosūtīt paziņojumus, parakstīt
preču pavadzīmes – rēķinus un pieņemšanas – nodošanas aktus.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses izpildījušas visas savas
ar šo Līgumu nodibinātās saistības
Līgums sastādīts latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm, abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.8.
6.9.

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
MK DIZAINS:

KLIENTS:

SIA”MK Dizains”

Sējas novada dome

Juridiskā adrese : Nameja ielā 7 , Jēkabpils, LV-5201

Juridiskā adrese :

Faktiskā adrese :
Reģ. Nr. :
Banka :
Konts :
Kods :

Radžu iela 1a, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5212
45403024800
(nepublicējams teksts)
(nepublicējams teksts)
(nepublicējams teksts)

Faktiska adrese

„Jēņi”, p/n Murjāņi,
Sējas novads, LV-2142
„Jēņi”, p/n Murjāņi,
Sējas novads, LV-2142

Reģ Nr.:

90000032857

Banka :
Konts :
Kods :

SEB Banka
LV89UNLA0027800130818
UNLALV 2X

/Viktors Semjonovss/

/ _____________________/
/G.Liepiņš/

Z.V.

Z.V.
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