Līgums Nr.2-5/5/2017
Liepājā,

2017.gada 16.janvārī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Lielais Dzintars”, reģistrācijas Nr.42103067790,
juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekļa Alda Kaupas
personā, no vienas puses, un
SIA "LDC DATORTEHNIKA", reģistrācijas Nr. 42103048408, juridiskā adrese Graudu iela 31/33-15,
Liepāja, LV-3401, (turpmāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS), tās valdes locekļa Pētera Valdmaņa personā, no otras
puses,
turpmāk abas kopā sauktas arī Puses un katra atsevišķi Puse,
pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu, kas noslēgts 2015.gada 1.oktobrī starp Liepājas pilsētas pašvaldību un
SIA “Lielais Dzintars”, pamatojoties uz iepirkuma “Par informatīvo ekrānu piegādi un uzstādīšanu”
(LielaisDzintars 2016/25) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un pērk un PIEGĀDĀTĀJS pārdod, piegādā, uzstāda un pieslēdz tīklam 11
(vienpadsmit) informatīvos ekrānus “SAMSUNG DB48E” (turpmāk tekstā – PRECE) saskaņā ar
LĪGUMA noteikumiem, LĪGUMA pielikumā noteikto specifikāciju un vienību cenām.
1.2. PRECES apraksts, ražotājs, cena un citi noteikumi noteikti saskaņā ar PASŪTĪTĀJA iepirkuma
LielaisDzintars 2016/25 rezultātiem. PRECES ražotāju vai modeli PIEGĀDĀTĀJS var mainīt tikai
iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
1.3. PRECES piegāde notiek pēc atsevišķiem PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem (turpmāk – PASŪTĪJUMI).

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
PRECES cena noteikta saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA cenu piedāvājumu, kas ir 9 790 EUR (deviņi
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), neskaitot PVN, PVN 21% 2 055.90 EUR (divi
tūkstoši piecdesmit pieci euro un 90 centi), kopā 11 845.90 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti
četrdesmit pieci euro un 90 centi).
Cenā iekļautas visas ar PRECES piegādi, uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam saistītās izmaksas.
Par PRECES saņemšanas faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas PUSES paraksta PRECES
pavadzīmi-rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemot PRECI pārbaudīt un nosūtīt
PIEGĀDĀTĀJAM pretenziju, ja tiek konstatētas neatbilstības 5 (piecu) darba dienu laikā no
piegādes dienas.
PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par piegādāto kvalitatīvo un LĪGUMA noteikumiem atbilstošo PRECI
30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgās PRECES saņemšanas un pasūtījuma pavadzīmes – rēķina
saskaņošanas. PRECES pavadzīmē-rēķinā jānorāda PASŪTĪTĀJS, reģistrācijas numurs, datums,
veiktā pakalpojuma izpilde, piegādātās PRECES apjoms, vienas vienības cena un kopējā summa
apmaksai.
PASŪTĪTĀJS apmaksu veic bankas pārskaitījuma veidā PIEGĀDĀTĀJA bankas kontā.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis apmaksu PIEGĀDĀTĀJA
norādītajā bankas kontā.

3. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI
3.1. PIEGĀDĀTĀJS veic PREČU piegādi ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas.
3.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI līdz PASŪTĪTĀJA norādītajai telpai Radio ielā 8, Liepājā,
nodrošina PRECES uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam. PIEGĀDĀTĀJS nes visu atbildību par
PRECES nejaušu bojā eju vai bojājumiem līdz PRECES pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas
brīdim.
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3.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS no tā neatkarīgu apstākļu dēļ nevar nodrošināt PRECES piegādi LĪGUMA
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.
3.4. 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 PRECES trūkumus vai
apmaiņa PRECES termiņā, kas norādīts Līguma 3.1.punktā.
3.5. Ja PASŪTĪTĀJS veicot kvalitātes pārbaudi nav rakstiski informējis PIEGĀDĀTĀJU par
nekvalitatīvi vai nepilnīgi piegādātu PRECI, uzskatāms, kap piegāde ir izpildīta atbilstoši Līguma
noteikumiem.
3.6. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona:
3.7. PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona:
3.8. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Pušu
komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. Līguma 3.6.punktā
minētā kontaktpersona ar šo Līgumu tiek pilnvarota parakstīt visus ar Līguma izpildi saistīto
dokumentāciju, t.sk. preču pavadzīmi-rēķinu.
3.9. 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.
4. PUŠU PIENĀKUMI
4.1. PIEGĀDĀTĀJS:
4.1.1. nodrošina PRECES kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem PRECES kvalitātes
atbilstību standartiem un PRECES ražotāja noteikumiem;
4.1.2. piegādā PRECI atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam;
4.1.3. dod garantiju PRECEI un pilda garantijas saistības;
4.1.4. iepazīstina PASŪTĪTĀJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preci, tās kvalitāti, drošumu,
lietošanas un glabāšanas noteikumiem latviešu valodā;
4.1.5. piegādā PRECI atbilstošā iepakojumā un marķējumā, nodrošinot pilnīgu PRECES drošību
pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot.
4.2. PASŪTĪTĀJS :
4.2.1. veic PASŪTĪJUMUS un apmaksu par piegādāto kvalitatīvo un LĪGUMA noteikumiem
atbilstošo PRECI LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;
4.2.2. ir tiesīgs pieņemot PRECI, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu LĪGUMA 2.4.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 ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas.
5.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic pasūtīto PREČU piegādi LĪGUMA 3.1. vai 3.4.punktā noteiktajā
termiņā, tas maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma procentus 0,5% (nulle komats piecu procentu)
apmērā par katru nokavēto dienu no neizpildītā PASŪTĪJUMA summas, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
5.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt
zaudējumu atlīdzību.
5.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6. GARANTIJAS SAISTĪBAS

2

6.1. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas garantijas saistības PRECEI 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no PRECES
pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
6.2. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka šajā termiņā PRECE saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas
lietošanas īpašības.
6.3. Ja Līguma 6.1.punktā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJS konstatē, ka PRECE nesaglabā pienācīgu
kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašības, tad PASŪTĪTĀJS paziņo par to PIEGĀDĀTĀJAM,
nosūtot rakstisku paziņojumu (informējot pa tālruni un e-pasta sūtījumā) un uzaicinot
PIEGĀDĀTĀJU sastādīt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. PIEGĀDĀTĀJA
pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā jāierodas PASŪTĪTĀJA
norādītajā PRECES atrašanās vietā. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja neierašanās gadījumā
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PIEGĀDĀTĀJA piedalīšanās, nosūtot
PIEGĀDĀTĀJAM (pa e-pastu) sastādīto aktu par konstatētajiem trūkumiem.
6.4. PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina novērš Līguma 6.3. punktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus
un nepilnības 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas
dienas. Gadījumā, ja PRECES trūkumu novēršanai svarīgu un objektīvu apstākļu vai nepārvaramas
varas dēļ ir nepieciešams ilgāks termiņš, PUSES var vienoties par termiņa pagarināšanu.
6.5. Ja PRECES darbaspējas nav iespējams atjaunot vispār, par ko attiecīgi tiek sastādīts akts par
PRECES darbaspēju neatjaunojamību, PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina apmaina 6.3.punktā
noteiktajā kārtībā konstatēto nekvalitatīvo PRECI pret jaunu un kvalitatīvu un Līguma prasībām
atbilstošu PRECI 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šajā punktā noteiktā akta par PRECES
darbaspēju neatjaunojamību sastādīšanas dienas.
6.6. PIEGĀDĀTĀJS bez maksas nodrošina PRECEI remontu vai tās nomaiņu garantijas termiņa laikā,
ja PASŪTĪTĀJS ievērojis PRECES uzglabāšanas un lietošanas noteikumus.
6.7. PRECES garantija saglabājas arī gadījumā, ja mainās PRECES īpašnieks.
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 jāinformē otra PUSE.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. PUSES var izbeigt LĪGUMU pirms LĪGUMA termiņa beigām, PUSĒM savstarpēji vienojoties.
8.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU par to informējot PIEGĀDĀTĀJU vismaz
1 (vienu) nedēļu iepriekš:
8.4.1. ja PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PRECI 10 (desmit) dienu laikā pēc LĪGUMĀ noteiktā
termiņa.
8.4.2. ja PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti piegādā LĪGUMA noteikumiem neatbilstošu PRECI, par ko
sastādīti attiecīgi PUŠU parakstīti akti.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Visi LĪGUMA grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, PUSĒM tos parakstot, un tie ir
spēkā no to parakstīšanas brīža.
9.3. PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par kontaktpersonas, adreses, bankas rēķinu vai
citu rekvizītu izmaiņām.
9.4. 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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9.5. PUSES garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo LĪGUMU un uzņemtos tajā noteiktās
saistības un pienākumus.
9.6. PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs nodot ar LĪGUMU nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai
bez iepriekšējas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.
9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, t.sk. Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” un Līguma 2.pielikums “Finanšu
piedāvājums”, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.
10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN KONTAKTPERSONAS
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