LĪGUMS Nr. 8
par mēbeļu piegādi Vecumnieku vidusskolas vajadzībām
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015. gada 10. jūnijā

Vecumnieku vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000057032, juridiskā adrese:
Rīgas iela 24, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV–3933, tās direktora Aivara
Ķiņķevska persona, kurš darbojas saskaņā ar Skolas nolikumu, (turpmāk - Pircējs), no vienas
puses, un
SIA “GREEN DESIGN”, vienotais reģistrācijas Nr. 50103344811, juridiskā adrese:
Ausekļa prospekts 26, Ogre, LV-5001, tās vārdā, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes
loceklis Armands Ozoliņš (turpmāk - Pārdevējs), no otras puses, abi kopā Puses saskaņā ar
iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „Mēbeļu piegāde Vecumnieku
vidusskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. VVSK 2015/2, iepirkuma rezultātiem, noslēdz
līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk no Pārdevēja mēbeles (turpmāk – prece)
saskaņā ar veiktā iepirkuma: „Mēbeļu piegāde Vecumnieku vidusskolas vajadzībām”
rezultātiem (ID Nr. VVSK 2015/2) atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja
tehniskajam piedāvājumam, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Prece Pasūtītājam tiek pārdota vienā piegādē saskaņā ar Pārdevēja finanšu piedāvājumā
norādītajām cenām, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Kopējais preču daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs
patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt piegādājamo preču vienību daudzumu
(Līguma summu) un tas nevar būt par pamatu Pārdevēja prasībai pret Pircēju.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 8505,20 (astoņi tūkstoši pieci simti pieci euro un 20 centi)
bez PVN. PVN 21% sastāda EUR1786,09 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit seši euro
un 09 centi). Līguma summa kopā ar PVN 21% sastāda EUR 10291,29 (desmit tūkstoši divi
simti deviņdesmit viens euro un 29 centi).
2.2. Līguma summa tiek maksāta, pamatojoties uz Pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas
aktu vai Preču pavadzīmi - rēķinu.
2.3. Apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās preces piegādes Pircēja
adresē: Rīgas ielā 24, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Kalna ielā
13a, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un pēc pieņemšanas –
nodošanas akta vai preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas, un Pārdevēja izrakstītā
rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
2.4. Maksājums uzskatāms par veiktu dienā, kad Pircējs ir pārskaitījis naudas summu uz
Pārdevēja norādīto bankas kontu.
2.5. Preču piegādes un apmaiņas (ja tāda būs nepieciešama) izmaksas ir iekļautas to cenā.
3. Garantijas
3.1. Pārdevējs nodrošina preces garantiju visām piegādātajām precēm saskaņā ar Pārdevēja
piedāvājumu - 2 gadi. Preces garantijas termiņu skaita no pieņemšanas – nodošanas akta vai
preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža.
3.2.Garantijas remontu laikā Pārdevējs uzņemas atbildību un visus izdevumus par preces
nogādi Pārdevēja telpās vai servisa centrā un atpakaļ, kā arī visa veida riskus, kas saistīti ar
preces pārvietošanu.
3.3.Garantijas apkalpošanas periodā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot preces kvalitāti,
veic bojātās preces vai preces daļas nomaiņu vai remontu.
3.4. Jebkura veida problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš ar Pircēju rakstiski saskaņotā
termiņā, bet tas nevar pārsniegt vienu mēnesi.

3.5. Ja Pārdevējs nevar veikt garantijas remontu līguma 3.4. punktā noteiktajā rakstiski
saskaņotajā termiņā, tad Pārdevējs nodrošina Pircēju uz preces garantijas remonta laiku ar citu,
remontā esošajai precei identisku preci vai analogu preci bez papildu samaksas.
3.6. Pārdevēja pienākums ir novērst Preces problēmas vai bojājumus, ja tie radušies Preces
ražošanas tehnoloģijas vai ražošanā izmantoto materiālu dēļ. Pārdevējam nav pienākuma
novērst Preces problēmas vai bojājumus, ja tie radušies nepareizas ekspluatācijas vai apzinātas
Preces bojāšanas rezultātā.
3.7. Pārdevējs garantē preču atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajām obligātajām
nekaitīguma un preču drošuma prasībām.
3.8. Pārdevējs garantē, ka preces ir atbilstošas Pircēja izvirzītajām prasībām un Līguma
nosacījumiem.
4. Preces pieņemšanas kārtība
4.1.Prece Pircējam tiek piegādāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas
uz adresi: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads un Kalna iela
13a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, iepriekš savstarpēji saskaņojot
konkrētu piegādes vietu un laiku.
4.2.Preču pieņemšana un nodošana notiek Pusēm parakstot preču pieņemšanas – nodošanas
aktu vai Preču pavadzīmi - rēķinu, kas pēc tā parakstīšanas ir atsevišķa, bet neatņemama
Līguma sastāvdaļa. Vienlaicīgi ar preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo
dokumentāciju, tajā skaitā salikšanas instrukciju (latviešu valodā), garantijas dokumentāciju,
kurā norādīts garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi no konkrētās preces piegādes brīža.
4.3.Ja preču pieņemšanā tiek konstatēta preču neatbilstība Līgumam un tā 1. pielikumam, tad
par to tiek sastādīts attiecīgs akts, kuru paraksta abas Puses.
4.4.Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma 4.3. punktā minētā akta sastādīšanas
jāpiegādā Pircējam Līguma un tā 1. pielikumam atbilstīga prece. Gadījumā, ja Pārdevējam nav
tādas pašas vai ekvivalentas preces, tad Pārdevējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā
nekvalitatīvo preces daļu apmainīt pret kvalitatīvu un (vai) novērst preces trūkumus uz sava
rēķina.
4.5.Ja Preču neatbilstība kvalitātei tiek atklāta pēc to pieņemšanas, Pircējs par to 10 (desmit)
darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta vai Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas
dienas rakstiski ziņo Pārdevējam, kuram 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādas informācijas
saņemšanas nekvalitatīvās preces jāapmaina pret kvalitatīvām vai jāpiegādā iztrūkstošās preču
daļas.
4.6. Jautājumi par preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji
vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens
apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī
Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
5. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas un/
vai līdz abu pušu saistību pilnīgai izpildei.
6. Pušu atbildība
6.1. Ja Pārdevējs neievēro preces piegādes termiņu, tad Pircējam ir tiesības uzlikt Pārdevējam
līgumsodu 0,5% apmērā no konkrētā pasūtījuma summas par katru nokavēto piegādes izpildes
dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.
6.2. Ja Pircējs neveic norēķinus saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību, tad Pircējs pēc
Pārdevēja pieprasījuma samaksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no konkrētā pasūtījuma
summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās
summas.
6.3. Īpašumtiesības uz piegādāto preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad abpusēji parakstīts Preču
pieņemšanas-nodošanas akts vai Preču pavadzīme-rēķins.
6.4. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
6.5. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu preces piegādi Pircēja norādītā vietā.

7. Strīdus jautājumu risināšana
7.1.Visus strīdus un domstarpības, kas radušies Līguma darbības laikā, puses risina savstarpējā
pārrunu ceļā.
7.2.Strīdus un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Citi noteikumi
8.1. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
8.2. Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties, izņemot Līgumā tieši paredzētus gadījumus, un
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus. Jebkuri Līguma grozījumi ir spēkā
tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi ar to
parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3.Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras
militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji
apstākļi, kurus puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, un kas nebija
atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā
pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 2
(divus) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši
faktiski piegādātajai Precei.
8.4. Apakšuzņēmējus, kas izpilda 20% un vairāk darbu apjoma, no jauna piesaistīt var tikai ar
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijā minētos dokumentus.
8.5. Šim Līgumam ir sekojošas neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):
8.5.1. 1.pielikums – tehniskā specifikācija (no Līguma atsevišķa, bet neatņemama
sastāvdaļa);
8.5.2. 2.pielikums – Pārdevāja tehniskais piedāvājums;
8.5.3. 3.pielikums – finanšu piedāvājums.
8.6.Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem, divos identisko eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pircējs
Pārdevējs
Vecumnieku vidusskola
SIA “GREEN DESIGN”
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000057032
Vienotais reģistrācijas Nr. 50103344811
Juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Juridiskā adrese: Ausekļa prospekts 26, Ogre,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 LV – 5001
Banka: AS “SWEDBANK”
Banka: AS “SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0001402040231
Konts: LV60HABA0551036923927
______________________________
Aivars Ķiņķevskis

____________________________
Armands Ozoliņš
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