Līgums Nr.2-5/44/2016
Liepājā,

2016.gada 6.jūlijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Lielais Dzintars”, reģistrācijas Nr.42103067790,
juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekles Baibas Božes personā, kura
rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīga pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) "BG", reģistrācijas Nr. 40003148160, juridiskā adrese
Bukultu iela 9, Rīga, LV-1005, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Baumaņa personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses,
pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu, kas noslēgts 2015.gada 1.oktobrī starp Liepājas pilsētas pašvaldību un
SIA “Lielais Dzintars”,, pamatojoties uz iepirkuma “Par saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegādi”
(LielaisDzintars 2016/12) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un pērk un PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā saimniecības preces un
sadzīves ķīmiju (turpmāk – PRECES) saskaņā ar LĪGUMA pielikumā noteikto specifikāciju un
vienību cenām.
1.2. PRECES apraksts, ražotājs, modelis, uzskaitījums, cena un piegādes noteikumi noteikti saskaņā ar
PASŪTĪTĀJA iepirkuma LielaisDzintars 2016/12 rezultātiem. PRECES ražotāju vai modeli
PIEGĀDĀTĀJS var mainīt tikai iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
1.3. PASŪTĪTĀJS LĪGUMA ietvaros var no PIEGĀDĀTĀJA pirkt saimniecības preces un sadzīves
ķīmiju, kas nav minētas LĪGUMA pielikumā, bet ir kļuvušas nepieciešamas PASŪTĪTĀJAM un
atbilst kādai no saimniecības preču vai sadzīves ķīmijas produktu grupām, kas ir minētas LĪGUMA
pielikumā, tomēr šādu preču pirkšana un pārdošana pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos un
finansiālā izteiksmē nedrīkst pārsniegt 20% no LĪGUMA apjoma.
1.4. PRECES piegāde notiek pēc atsevišķiem PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem, turpmāk - PASŪTĪJUMI.
2. PRECES CENA
2.1. PRECES cena noteikta saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA cenu piedāvājumu iepirkumam LielaisDzintars
2016/12, un tā ir norādīta LĪGUMA pielikumā. Šajās cenās iekļautas PRECES piegādes izmaksas.
2.2. Ja PRECES cena tiek mainīta no PIEGĀDĀTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, PIEGĀDĀTĀJS par to
informē PASŪTĪTĀJU, norādot apstākļus un cenas izmaiņas.
2.3. Ja PRECES cenu izmaiņas ir pamatotas, PUSES vienojas par PREČU cenu izmaiņām, izdarot
attiecīgus grozījumus LĪGUMA pielikumā.
2.4. PUSES PRECES cenas izmaiņas var ierosināt ne agrāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāra
dienas pēc LĪGUMA noslēgšanas.
3. PUŠU PIENĀKUMI
3.1. PIEGĀDĀTĀJS:
3.1.1. nodrošina PRECES kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem PRECES kvalitātes
atbilstību standartiem un PRECES ražotāja noteikumiem;
3.1.2. piegādā PRECI atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam.
3.2. PASŪTĪTĀJS veic PASŪTĪJUMUS un apmaksu par piegādāto kvalitatīvo un LĪGUMA
noteikumiem atbilstošo PRECI LĪGUMĀ noteiktajā termiņā.
4. PRECES PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI
4.1. PASŪTĪTĀJS veic PASŪTĪJUMUS ne retāk kā vienu reizi mēnesī, nosūtot (e-pasta sūtījums)
PIEGĀDĀTĀJAM attiecīgu informāciju par PRECI un nepieciešamo APJOMU.
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4.2. PIEGĀDĀTĀJS veic PREČU piegādi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas laika. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI līdz PASŪTĪTĀJA norādītajai vietai (Radio ielā
8, Liepājā).
4.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS no tā neatkarīgu apstākļu dēļ nevar nodrošināt PRECES piegādi LĪGUMA
4.2.punktā noteiktajā termiņā, tas nekavējoties informē par to PASŪTĪTĀJU, kā arī informē par
precīzu termiņu, kurā pasūtītā PRECE tiks piegādāta. PASŪTĪTĀJS šādā gadījumā informē
PIEGĀDĀTĀJU, vai attiecīgās PRECES piegāde PASŪTĪTĀJA norādītājā termiņā tam būs
nepieciešama.
4.4. Par PRECES piegādes faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas PUSES paraksta attiecīgā PRECES
pavadzīmi – rēķinu.
4.5. Ja piegādātās PRECES ir nekvalitatīvas, PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad
PRECE piegādāta rakstiski informē PIEGĀDĀTĀJU par mazāka apjoma pieņemšanu vai atteikumu
pieņemt PRECI. Par nekvalitatīvām atzītās vienības PIEGĀDĀTĀJS var saņemt piegādes vietā (par
saviem līdzekļiem) un par to tiek sastādīts defektu akts. Šajā gadījumā pēc PASŪTĪTĀJA
pieprasījuma PIEGĀDĀTĀJS veic PREČU apmaiņu par PIEGĀDĀTĀJA līdzekļiem, pamatojoties
uz sastādīto defektu aktu. PIEGĀDĀTĀJS novērš defektu aktā norādītos PREČU trūkumus vai
apmaina PRECES termiņā, kas norādīts Līguma 6.1.punktā.
4.6. Ja PASŪTĪTĀJS veicot kvalitātes pārbaudi nav rakstiski informējis PIEGĀDĀTĀJU par
nekvalitatīvi vai nepilnīgi piegādātu PRECI, uzskatāms, kap piegāde ir izpildīta atbilstoši Līguma
noteikumiem.
4.7. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona: SIA “Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma
nodrošinājuma inženieris XXX, tālr.: XXX; e-pasts XXX.
4.8. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona: XXX, tālr.: XXX; e-pasts: XXX.
4.9. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Pušu
komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. Līguma 4.7.punktā
minētā kontaktpersona ar šo Līgumu tiek pilnvarota parakstīt visus ar Līguma izpildi saistīto
dokumentāciju, t.sk. preču pavadzīmi-rēķinu.
4.10. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par kontaktpersonas nomaiņu. Rakstiski paziņoto
kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz 18 455,16 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 16 centi). Līguma kopējā summa ar PVN
21 % (divdesmit viens procents) ir līdz 22 330.74 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit
euro un 74 centi).
PIEGĀDĀTĀJS ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī iesniedz PASŪTĪTĀJAM PRECES pavadzīmi
– rēķinu. PRECES pavadzīmē-rēķinā jānorāda PASŪTĪTĀJS, reģistrācijas numurs, datums, kad
veiktā pakalpojuma izpilde, piegādātās PRECES apjoms, vienas vienības cena un kopējā summa
apmaksai.
PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par piegādāto kvalitatīvo un LĪGUMA noteikumiem atbilstošo PRECI
15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā PRECES pasūtījuma pavadzīmes – rēķina saņemšanas un
saskaņošanas.
PASŪTĪTĀJS apmaksu veic bankas pārskaitījuma veidā PIEGĀDĀTĀJA bankas kontā.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis apmaksu PIEGĀDĀTĀJA
norādītajā bankas kontā.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Ja PIEGĀDĀTĀJA piegādātā PRECE ir nekvalitatīva vai bojāta, tā tiek apmainīta pret citu 3 (trīs)
darba dienu laikā no dienas, kad PASŪTĪTĀJS par nekvalitatīvo vai bojāto preci informējis
PIEGĀDĀTĀJU un iesniedzis pieprasījumu PRECI nomainīt.
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6.2. Ja PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
PIEGĀDĀTĀJAM kavējuma procentus 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru
nokavēto dienu no nokavētā maksājuma summas, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA iesniegto
rēķinu, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nokavētā maksājuma summas.
6.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic pasūtīto PREČU piegādi Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā, tas
maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma procentus 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru
nokavēto dienu no neizpildītā pasūtījuma summa, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA iesniegto rēķinu,
bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītā pasūtījuma summas.
6.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt
zaudējumu atlīdzību.
6.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. PUSES nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju LĪGUMA neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no
PUSĒM neatkarīgu, ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas stihijas;
politiskās un ekonomiskās blokādes; masu nekārtības; vispārēji streiki u.c.
7.2. Par ārkārtēju apstākļu rašanos iespēju robežās ir rakstiski jāinformē otra PUSE.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
Ja viena PUSE pārkāpusi kādu no LĪGUMA noteikumiem, otrai PUSEI ir tiesības iesniegt
rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un LĪGUMA punkts, kuru PUSE uzskata
par pārkāptu.
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties LĪGUMA izpildes rezultātā vai sakarā ar LĪGUMU, PUSES
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
PUSES var izbeigt LĪGUMU pirms LĪGUMA termiņa beigām, PUSĒM savstarpēji vienojoties.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU:
8.4.1. ja PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PRECI 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc LĪGUMĀ
noteiktā termiņa;
8.4.2. ja PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti piegādā LĪGUMA noteikumiem neatbilstošu PRECI, par ko
sastādīti attiecīgi PUŠU parakstīti akti.
PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti neveic
apmaksu saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem.
PUSES par nodomu izbeigt LĪGUMU informē otru PUSI vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Līguma izpildes laiks noteikts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas vai
līdz LĪGUMA summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
Gadījumā, ja līdz noteiktajam termiņam Līguma summa nav izmantota, Puses var izskatīt iespēju
pagarināt LĪGUMA izpildes laiku, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus.
9.3. Visi LĪGUMA grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, PUSĒM tos parakstot, un tie ir
spēkā no to parakstīšanas brīža.
9.4. Visi pēc LĪGUMA spēkā stāšanās sastādītie LĪGUMA grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir
sastādīti, ievērojot LĪGUMA 9.3.punkta noteikumus, ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas.
9.5. PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par kontaktpersonas, adreses, bankas rēķinu
vai citu rekvizītu izmaiņām.
9.6. Izpildot šo LĪGUMU, katra Puse ievēros no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti,
kura var tikt izmantota konkurences nolūkos, kā arī veiks visus pasākumus, lai novērstu šādas
informācijas izpaušanu.
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9.7. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo LĪGUMU un uzņemtos tajā noteiktās
saistības un pienākumus.
9.8. PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs nodot ar LĪGUMU nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai
bez iepriekšējas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.
9.9. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, t.sk. Līguma pielikums „TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS”, 2 (divos) eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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