LĪGUMS
par pamatlīdzekļu iegādi Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcai
PĀRDEVĒJA Nr. (nepublicējams teksts)
PIRCĒJA Nr. (nepublicējams teksts)
Rīgā,

2013.gada 01.novembrī

SIA “SPARKS A”, reģ. Nr. 40003247842, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, tās valdes priekšsēdētāja Valtera
Baranovska personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
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 tekstā PIRCĒJS, no
otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par PUSĒM, pamatojoties uz 2013.gada 14.oktobrī pieņemto lēmumu
iepirkumā „Pamatlīdzekļu iegāde Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcai”, Id.Nr. SND2013/12/MI/ELFLA,
turpmāk- Iepirkums, un SIA „SPARKS A” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu, vienojoties par
sekojošo (turpmāk- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un uzstāda un PIRCĒJS pērk preces, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un
PĀRDEVĒJA iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk tekstā PRECES)
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena par piegādātajām PRECĒM ir 2652,95 LVL (divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi lati,
95 santīmi), t.sk., PVN 21% 460,43 LVL (četri simti sešdesmit lati, 43 santīmi).
2.2. PIRCĒJS apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAM par visu PREČU noteiktajā termiņā un kvalitatīvu piegādi un
uzstādīšanu šī Līguma 2.1.punktā minēto kopējo līgumcenu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pārskaitot
naudu PĀRDEVĒJA norādītajā bankas kontā pēc PREČU pavadzīmes- rēķina saņemšanas dienas.
3. PREČU piegāde, uzstādīšana un nodošanas-pieņemšanas kārtība
3.1. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt un uzstādīt līguma 1.1.punktā minētās PRECES 10 (desmit) dienu laikā no
PIRCĒJA pieteikuma dienas. Par PIRCĒJA pieteikuma dienu uzskatāma diena, kad PIRCĒJS ir rakstiski
informējis PĀRDEVĒJU par laiku un datumu, kurā PIRCĒJAM ir jāpiegādā un jāuzstāda PRECES. Par
PREČU piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kurā PRECES piegādātas Sējas pamatskolā, Sējas novadā un,
kad abas PUSES ir parakstījušas preču pavadzīmi-rēķinu.
3.1.1.

PĀRDEVĒJS PRECES varēs piegādāt tikai pēc tam, kad Sējas pamatskolas kokapstrādes darbnīcā būs
pabeigti būvdarbi. Par to PIRCĒJS informēs PĀRDEVĒJU ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

3.2. PĀRDEVĒJS piegādā, uzstāda, pamatojoties uz preču pavadzīmi-rēķinu, un nodod PRECI PIRCĒJAM
līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā un komplektācijā, kas norādīta līguma 1.1.punktā noteiktajā
specifikācijā un PĀRDEVĒJA piedāvājumā, bet PIRCĒJS pieņem PRECES Sējas pamatskolā, ar PIRCĒJU
saskaņotā dienā un laikā. Par PREČU piegādi un uzstādīšanu PIRCĒJS tiek brīdināts ar faksa starpniecību
ne mazāk kā trīs dienas pirms PREČU piegādes noliktavā. Telefona Lattelecom izdruka der par pierādījumu
tam, ka šāds brīdinājums izsūtīts un saņemts.
3.3. PĀRDEVĒJS kopā ar PRECĒM iesniedz PIRCĒJAM parakstītu pavadzīmi, ekspluatācijas noteikumus un
garantijas dokumentus. Gadījumā, ja PIRCĒJS atsakās parakstīt pavadzīmi, pamatojoties uz konstatētajiem
PREČU defektiem un/vai trūkumiem, PUSES rakstveidā sastāda trūkumu aktu (turpmāk tekstā- Trūkumu
akts) kurā norādīti visi pie PREČU pieņemšanas konstatētie defekti un trūkumi.
3.4. PĀRDEVĒJAM PIRCĒJA Trūkumu aktā konstatētie defekti un/vai trūkumi jānovērš 5 (piecu) darba dienu
laikā no Trūkumu akta saņemšanas dienas. Ja to, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams izdarīt minētajā

termiņā, tad PĀRDEVĒJS iesniedz PIRCĒJAM objektīvi pamatotu, rakstisku vēstuli ar lūgumu pagarināt
Trūkumu akta novēršanas termiņu.
3.5. PRECES saņemšanai PIRCĒJS rakstiski pilnvaro personu, kuras pilnvarojums PĀRDEVĒJAM iesniedzams
vienlaikus ar pie PREČU saņemšanas un uzstādīšanas brīdi. Pilnvarai jābūt noformētai rakstiski un
iesniegšanas brīdī jāuzrāda personas apliecinoša dokumenta oriģināls.
3.6. PIRCĒJS pieņem uzstādītas PRECES, pārbaudot to kvalitāti un kvantitāti PĀRDEVĒJA pārstāvja klātbūtnē.
3.7. Tikai pēc visu PREČU saņemšanas un no šo PREČU uzstādīšanas dienas, ja sastādīts, tad Trūkumu aktā
minēto defektu un/vai trūkumu novēršanas dienas, PIRCĒJS paraksta PĀRDEVĒJA izrakstītu PREČU
pavadzīmi- rēķinu.
3.8. No PREČU pavadzīmes- rēķina parakstīšanas dienas PIRCĒJS uzņemas visus riskus un pilnu materiālo
atbildību par PRECĒM, kuras vērtība noteikta pavadzīmē un kura atrodas PIRCĒJA īpašumā. Materiālā
atbildība PIRCĒJAM ir tiktāl, cik tas attiecas uz noteikumiem, kurus neregulē Garantijas laika dokumenti.
3.9. Īpašuma tiesības uz PRECĒM, kas noformēta ar preču pavadzīmi – rēķinu, pāriet no PĀRDEVĒJA pie
PIRCĒJA līdz ar brīdi, kad PĀRDEVĒJS saņēmis pilnīgu samaksu par PRECĒM, pamatojoties uz preču
pavadzīmi – rēķinu.
3.10. No brīža, kad PIRCĒJS saņem PRECES un ir parakstījis PREČU pavadzīmi- rēķinu, nejaušas vai tīšas
PIRCĒJA vainas pēc PRECES/-ČU bojāejas vai sabojāšanās gadījumā, atbildība par PRECI/-ĒM pāriet
PIRCĒJAM.

3.

Garantijas

3.1. PĀRDEVĒJS garantē PREČU piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā termiņā, kā arī PRECES atbilstību
Līguma 1.1.punktā noteiktajai Specifikācijai, PĀRDEVĒJA piedāvājumam un komplektācijai.
3.2. PĀRDEVĒJS garantē, ka ir vienīgais PREČU īpašnieks un ka PRECES ir brīvas no visa veida
apgrūtinājumiem.
3.3. PĀRDEVĒJS veic PREČU garantijas remontu, kas ir paredzēts izgatavotājrūpnīcas garantijas noteikumos,
kā arī pēcgarantijas remontu, PUSĒM par to vienojoties atsevišķi un vienojoties par pakalpojuma
izmaksām un darba termiņiem.
3.4. Garantijas nosacījumi un noteikumi neattiecas uz ātri dilstošām un nolietojamām detaļām un daļām, un
gadījumiem, kad PIRCĒJS ir pārkāpis ekspluatācijas noteikumus PRECES lietošanas laikā.
3.5. Ja PIRCĒJS neievēro nopirkto PREČU uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumus, PIRCĒJS uzņemas
pilnu atbildību par PRECĒM un nav tiesīgs izteikt PĀRDEVĒJAM pretenzijas par PREČU kvalitāti. Lai
novērtētu iespējamās kļūdas no PIRCĒJA puses PRECES uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumos, tiek
pieaicināti neatkarīgi eksperti.
3.6. PIRCĒJS garantē, ka pieņems un apmaksās pasūtītās PRECES tikai Līguma 3.7.punktā noteiktajā
gadījumā.
3.7. PRECES pēc tās piegādes un uzstādīšanas, līdz samaksas brīdim, nevar tikt ieķīlātas vai atsavinātas par
labu trešajai personai.
4.

PUŠU atbildība

4.1. PUSES savstarpēji ir atbildīgi par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai
tās darbinieku, kā arī šīs PUSES līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, tai
skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.2. Ja PĀRDEVĒJS neveic PREČU piegādi un uzstādīšanu līguma 9.1. punktā noteiktajā laikā, tad
PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1. punktā
minētās Līguma kopsummas, bet kopsummā nepārsniedzot 10%.
4.3. Ja PĀRDEVĒJS nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts PĀRDEVĒJA
apzinātas vai neapzinātas vainas dēļ, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu par Līguma neizpildi vai
nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās kopsummas.
4.4. Jebkura šajā Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no to saistību pilnīgas izpildes.
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4.5. Ja PIRCĒJS neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, PIRCĒJS maksā
PĀRDEVĒJAM par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet
kopsummā nepārsniedzot 10%. Līgumsods neatbrīvo PIRCĒJU no turpmākās līgumsaistību izpildes un
zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā apzinātas vai neapzinātas vainas dēļ.

5.

Nepārvaramā vara (FORCE MAJEURE)

6.1. PUSES nenes atbildību par saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu vai termiņu neievērošanu, ko
izraisījusi tieši vai netieši iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, likumdošanas vai izpildvaras prasības
vai ierobežojumi, karš, karam pielīdzināti apstākļi, streiks, ugunsgrēks, plūdi vai citi ārkārtēja rakstura
apstākļi, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus PUSES nevarēja iepriekš paredzēt un
novērst. Ja šādi apstākļi rodas, PUŠU saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par laiku, kurā šie apstākļi
bijuši spēkā. PUSE nekavējoties darīs to zināmu otrai PUSEI ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc to iestāšanās
un PUSĒM jāvienojas par tālāko rīcību.
6.

Konfidencialitāte

7.1. PUSES vienojas, ka ievēros konfidencialitāti un neizpaudīs trešajām personām informāciju, kas
attiecināma uz kādu no PUSĒM un/vai šī Līguma noteikumiem un tā izpildi, un tikusi saņemta
savstarpējās sadarbības laikā saistībā ar šo Līgumu. Šis noteikums neattiecas uz informāciju, kas saskaņā
ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām ir vispārpieejama un/vai sniedzama kompetentām valsts un
pašvaldību institūcijām.

7.

Līguma laušanas kārtība

7.1. Līgums var tikt lauzts, PUSĒM par to savstarpēji vienojoties, kā arī citos šajā Līgumā paredzētajos
gadījumos.
7.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu pirms termiņa:
7.2.1.

Ja tiek ierosināta lieta par PIRCĒJA atzīšanu par maksātnespējīgu vai, saskaņā ar tiesību aktu
noteikumiem, ir konstatējamas PIRCĒJA faktiskās maksātnespējas pazīmes.

7.2.2.

Ja PIRCĒJS neizpilda 2.2.punkta nosacījumus un PIRCĒJA maksājumu termiņu nokavējums ir lielāks
par 30 (trīsdesmit) dienām.

7.3. PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu pirms termiņa:
7.3.1. Ja tiek ierosināta lieta par PĀRDEVĒJA atzīšanu par maksātnespējīgu vai, saskaņā ar tiesību aktu
noteikumiem, ir konstatējamas PĀRDEVĒJA faktiskās maksātnespējas pazīmes. 7.3.2. Izbeidzot Līgumu
augstāk minētajos gadījumos, Pusēm, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma par līguma
izbeigšanu 7.2. un 7.3.punktos minētajos gadījumos, iesniegšanas brīža, jāveic savstarpējais norēķins par faktiski
veiktajām piegādēm un uzstādīšanu.
8.

Domstarpību izskatīšanas kārtība

8.1. PUSES strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā strīdu atrisināt nav iespējams, tad jebkurš strīds,
domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tās pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību tiks galīgi izšķirts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
9.2. Paredzamais PREČU piegādes un uzstādīšanas termiņš ir līdz 2014.gada 15.martam.
9.3. Šis Līgums regulē PUŠU sadarbības jautājumus. Jautājumos, ko šī Līguma noteikumi neregulē, PUSES
vadīsies no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja tiek mainīta Latvijas Republikas likumdošana, tad
Līgums attiecīgi minās saskaņā ar to.
9.4. PUSES nav tiesīgas nodot (tostarp cedēt) savas tiesības, pienākumus un saistības, kas izriet no šī Līguma
izpildes nevienai trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas, ja vien šis Līgums nenosaka
savādāk.
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9.5. Grozījumus Līgumā var izdarīt, PUSĒM rakstiski vienojoties un šāda rakstiska vienošanās tiks pievienota
šim Līgumam, kļūstot par tā pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Līgums, ar visiem tā pielikumiem, sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) lapaspusēm 2 (divos) identiskos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai PUSEI ir pa vienam Līguma eksemplāram.
10. PUŠU rekvizīti un paraksti
PĀRDEVĒJS
SIA “SPARKS A”
Reģ. Nr. LV40003247842
Juridiskā adrese: Eksporta iela 5,
Rīga, LV-1010, Latvija
Faktiskā adrese: (nepublicējams teksts)
Banka: (nepublicējams teksts)
Norēķinu konts: (nepublicējams teksts)
Kods: (nepublicējams teksts)
Tālr.: (nepublicējams teksts), Fakss: (nepublicējams
teksts)

PIRCĒJS:
Sējas novada dome
Reģ. Nr. 90000032857
Juridiskā adrese: ”Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads,
LV-2142
Banka: Valsts kase
Norēķinu konts: LV95TREL9801381030009
Kods: TRELLV2XXX
Tālr.: 67977739, Fakss: 67977739

Valdes priekšsēdētājs_____________/V.Baranovskis/

Domes priekšsēdētājs____________/G.Liepiņš/

z.v.

z.v.
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