LĪGUMS Nr. 6
Par pārtikas produktu piegādi Vecumnieku vidusskolai
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015.gada 6. maijā

Vecumnieku novada vidusskola, reģ. Nr.900000570, tās direktora Aivara Ķiņķevska
personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “Kabuleti Fruit”, reģ.Nr. 40003959814, tās valdes locekļa Andra Pluģa personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, abi kopā saukti
Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,
pamatojoties uz iepirkuma Pārtikas produktu – dārzeņu piegāde Vecumnieku
vidusskolai, ID Nr. VVSK 2015/1, rezultātiem, lēmums pieņemts 2015. gada 5. maijā,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – tekstā Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam pārtikas
produktus (turpmāk – Preces) saskaņā ar tehniskajā – finanšu piedāvājumā
(Līguma 1.pielikums) norādīto sortimentu, norādītajiem izcenojumiem un
Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt Preces un
samaksāt par piegādātajām Precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Pasūtītājs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.
1.3. Tehniskajā – finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) ietverto Preču apjomi
katrā pozīcijā vienas iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros var tikt samazināti
Līguma izpildes laikā.
1.4. Līguma ietvaros saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem var tikt piegādātas Preces,
kas aizstāj Līguma pielikumā norādītās preces – pēc veida iekļaujas preču grupā,
pēc būtības ir aizstājamas un to vienības (kg, litrs utt.) cena ir zemāka vismaz par
5% par tās preces cenu, kuru piegādātā Prece aizstāj. Līdzēju pārstāvji iepriekš
vienojas par šādu aizstājošu preču piegādi un cenām.
1.5. Pasūtītājs var iegādāties no Piegādātāja arī citas Preces, kuru patēriņš ir
neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz iepirkuma
rīkošanas brīdi. Tehniskajā specifikācijā neiekļauto pozīciju apjoms nepārsniegs
10% no iepirkuma apjoma un tiks ieskaitīts kopējā līguma summā, kas norādīta
Līguma 2.1.punktā. Šādas Preces Pasūtītājs iegādāsies par cenām, par kurām
Līdzēji vienojas atsevišķi un kas ir samērīgas attiecībā pret vietējā tirgū
pieejamām.
2.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā līguma summa nepārsniedz EUR 3881,34 (trīs tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit viens euro 34 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās
vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo
pievienotās vērtības nodokļa likmi.
2.2. Līguma summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai
piegādes vietai (t.sk. transporta), Preču izkraušanas, iepakojuma izmaksas, visus
nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preces piegādi.
2.3. Samaksa par Preču piegādēm tiek veikta saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču
pavadzīmi, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 15
(piecpadsmit) dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas Preču
pavadzīmes parakstīšanas.

2.4. Pasūtītājs neapmaksā Preču pavadzīmi, ja par kādu no piegādātajām Precēm ir
sastādīts akts, līdz brīdim, kamēr tiek novērstas aktā fiksētās neatbilstības Pircēja
veiktā pasūtījuma prasībām vai Līguma noteikumiem.
2.5. Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis Preču
pavadzīmē norādīto summu uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais
maksājuma uzdevums.
2.6. Puses vienu reizi līguma darbības laikā, bet ne agrāk kā pēc 4 (četriem) mēnešiem
no Līguma noslēgšanas, savstarpēji saskaņojot, var mainīt Preču piegādes cenas.
Par Preču cenu izmaiņām Līdzējs, kurš ierosina cenu izmaiņas, iesniedz juridiski
pamatotu dokumentu. Preces vienības cena nevar tikt mainīta vairāk kā par 5%.
Par Preču cenu izmaiņām tiek noslēgta savstarpēja vienošanās un jaunās cenas
stājas spēkā ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc vienošanās parakstīšanas.
3.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA GROZĪŠANAS
KĀRTĪBA

3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2015. gada
31.decembrim, ņemot vērā 3.2.punkta nosacījumu.
3.2. Līguma darbības termiņš automātiski izbeidzas, līdzko tiek sasniegta Līguma
2.1.punktā noteiktā Līguma summa.
3.3. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma
3.1.punktā noteiktā termiņa.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, 20 (divdesmit) darba dienas
iepriekš nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no
sekojošiem gadījumiem:
3.4.1. ja atkārtoti (vismaz 2 reizes) Pasūtītājam piegādātās Preces kvalitāte ir
zemāka par tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādīto;
3.4.2. ja atkārtoti (vismaz 2 reizes) Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci,
kuras cena Preču pavadzīmē atšķiras no cenas, kuru Piegādātājs norādījis
tehniskajā – finanšu piedāvājumā, vai no cenas, ko Līdzēji apstiprinājuši
un kas stājusies spēkā saskaņā ar Līguma 2.6.punktu;
3.4.3. ja Piegādātājs atkārtoti (vismaz divas reizes) neievēro Līguma 5.2.punktā
noteiktos Preču piegādes termiņus;
3.4.4. Piegādātājs ir pieļāvis citu Līguma saistību izpildes nokavējumu vismaz
2 (divas) reizes šī Līguma ietvaros;
3.4.5. ja par Preču piegādi tiek prasīta papildus samaksa.
3.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 20 (divdesmit) darba
dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nokavē atkārtoti
(vismaz 2 reizes) līgumā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 15 (piecpadsmit)
dienas.
3.6. Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta
noteikumus, Līdzējiem vienojoties. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas
saistīti ar šo Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas
parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.

PIEGĀDĀJAMĀS PRECES KVALITĀTE

4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu
to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
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4.2. Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs apmaina pret
atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no neatbilstošās Preces nodošanas
Pasūtītājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.
5. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Preces tiek piegādātas adresē: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads un Kalna iela 13a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads.
5.2. Pasūtījums tiek veikts telefoniski (tālruņa Nr. 67247680, 67247683, 67247689)
ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš līdz plkst.15.00. Piegādātājs piegādā
Pasūtītājam Preces ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc pasūtījuma saņemšanas
dienas, no plkst.9.00 līdz plkst. 14.00 saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai citā
laikā, ja Līdzēji par to vienojušies.
5.3. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēju
pilnvaroti pārstāvji parakstījuši Preču pavadzīmi.
5.4. Preču pieņemšanas - nodošanas kārtība Līguma izpildes laikā:
5.4.1. Preču piegādes vietā par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no
Pasūtītāja puses pārbauda piegādāto Preču kvalitāti un daudzumu, to
atbilstību pasūtījumam (sortiments, apjoms, kvalitāte, cena par vienību,
u.tml.), Preču pavadzīmei un Līgumam;
5.4.2. Gadījumos, kad pēc Preču piegādes tiek konstatēti Preču defekti un/vai
bojājumi, kā arī neatbilstība pasūtījumam vai citām šajā Līgumā noteiktajām
prasībām (turpmāk – Preču trūkumi), par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā
persona no Pasūtītāja puses sagatavo un nosūta aktu pa faksu vai e-pastu
Piegādātāja pārstāvim. Šādā gadījumā:
5.4.2.1. Piegādātājam, tajā pašā dienā pēc akta saņemšanas nekavējoties jāierodas
pie Pasūtītāja Preces piegādes vietā vai telefoniski jāsazinās ar Pasūtītāju.
Piegādātāja neierašanās gadījumā, iepriekš sniedzot operatīvo informāciju
pa tālruni Pasūtītājam, Līguma 5.4.2.punkta kārtībā sagatavotais akts
uzskatāms par apstiprinātu no Piegādātāja puses;
5.4.2.2. ja konstatētie trūkumi ir pamatoti, Piegādātājam bez papildu samaksas tie
jānovērš Pasūtītāja pārstāvja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 2
(divām) darba dienām, pēc Līguma 5.4.2.punktā minētā akta sastādīšanas
un nosūtīšanas Piegādātāja pārstāvim;
5.4.2.3. ja Piegādātājs konstatētos trūkumus nenovērš Pasūtītāja pārstāvja
noteiktajā termiņā pēc akta sastādīšanas un nosūtīšanas Piegādātāja
pārstāvim, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu.
5.5. Pasūtītājs nepieņem apmaksai nepareizi vai nepilnīgi noformētus dokumentus.
Gadījumā, ja Piegādātājs ir kļūdījies, norādot nepareizus rekvizītus Preču
pavadzīmē un tā ir parakstīta no Pasūtītāja puses, Piegādātājs 1 (vienas) darba
dienas laikā no Pasūtītāja paziņošanas (telefoniski vai rakstiski) dienas iesniedz
atbilstošu Preču pavadzīmi.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Piegādātāja piegādātās Preces, kas neatbilst
pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.
5.7. Ja piegādātas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces (piemēram, tehniskajai
specifikācijai neatbilstošs derīguma termiņš), Līdzēji var vienoties par ātri
bojājošās produkcijas pārcenošanu no 10% līdz 50% no piedāvājumā noteiktās
cenas par vienu vienību. No Pasūtītāja puses šajā punktā noteiktās darbības veic
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Līguma 9.1. punktā noteiktā persona vai arī persona, kuru uz to ir pilnvarojusi
Līguma 9.1. punktā noteiktā persona.
5.8. Taru, kas tiek izmantota vairākkārtīgi, Piegādātājs nodod Pasūtītāja lietošanā bez
maksas. Pasūtītājam tara tiek piegādāta kopā ar Pasūtītāja pasūtījumu. Pēc
minētās taras atbrīvošanas Pasūtītājs atgriež taru Piegādātājam.
6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. saņemt šī Līguma 1.pielikumā minētās Preces un visu ar šo Preci saistīto
dokumentāciju, parakstot attiecīgu Preču pavadzīmi;
6.1.2. nodrošināt saņemto Preču pieņemšanu un pienācīgu uzglabāšanu;
6.1.3. apņemas samaksāt par piegādāto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2. Piegādātājs apņemas:
6.2.1. piegādāt Pasūtītājam šī Līguma 1.pielikumā minētās Preces un visu ar šo
Preci saistīto dokumentāciju Līgumā noteiktajā termiņā;
6.2.2. nodrošināt Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja
tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem,
šī Līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības
sertifikātam un Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem;
6.2.3. nodrošināt Preces marķējumu. Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam.
Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar
citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi.
7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
7.1. Par Preču nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās
Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma kopējās summas bez PVN.
7.2. Ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina
to Līguma 5.4. punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1%
(nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma prasībām neatbilstošās Preces
summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma kopējās summas bez PVN.
7.3. Gadījumā, kad Pasūtītājs aprēķina Piegādātājam līgumsodu, nākamo rēķinu, ko
Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam pēc līgumsoda aprēķināšanas, Pasūtītājs
apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līgumsoda saņemšanas.
7.4. Par piegādātās Preces nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas
par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma kopējās summas bez PVN.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un otrs Līdzējs var
prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
7.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
7.7. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības vai bezdarbības rezultātā otram Līdzējam
nodarītajiem zaudējumiem.
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8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Šā Līguma izpratnē Nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Līdzēja
pamatotas kontroles un kas padara Līdzējam savu, no šā Līguma izrietošo saistību
izpildi par neiespējamu.
8.2. Līdzēja nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta
par šā Līguma laušanu vai saistību nepildīšanu, ja Līdzējs, kuru ietekmējis šāds
notikums (a) ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi
nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šā
Līguma noteikumus un (b) ir informējusi otru Līdzēju pēc iespējas ātrāk par šāda
notikuma iestāšanos.
8.3. Jebkurš periods, kurā Līdzējam saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai
uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzinās laikam, kurā Līdzējs nespēja
veikt šādu darbību Nepārvaramas varas ietekmē.
8.4. Ja šajā punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzējiem
jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
9. CITI NOSACĪJUMI
9.1. Līdzēju pilnvarotās personas Līguma darbības laikā ir:
9.1.1. par pasūtījuma pieņemšanu atbildīgā persona no Pasūtītāja puses – Sarmīte
Pētersone, tālr. 28352547, e-pasts spetersone@inbox.lv;

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.1.2. no Izpildītāja Puses – Laine Villa, tālr. 67247680, e-pasts
pasutijumi@kabuleti.lv.
Jautājumus, kuri nav noteikti šajā Līgumā, Līdzēji risina saskaņā ar spēkā
esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.
Līdzēju domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā.
Gadījumā, ja Līdzēji nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Līdzēju juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Līdzēju
pienākums ir 5 (piecu) dienu laikā paziņot šo informāciju otram Līdzējam.
Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam
un viens – Piegādātājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir:
1. pielikums - Tehniskais – finanšu piedāvājums;
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10.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS
Vecumnieku vidusskola
Reģ.Nr. 90000057032
Rīgas iela 24,
Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads,
LV-3933
Banka: AS “SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Konts: LV34HABA0001402040231

PIEGĀDĀTĀJS
SIA “Kabuleti Fruit”
Reģ. Nr. 40003959814
Lubānas iela 82, 34.noliktava
Rīga
LV - 1073

_______________________ A.Ķiņķevskis
(paraksts)
2015. gada 6. . maijā

________________A. Pluģis
(paraksts)
2015. gada 6. . maijā
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Banka: AS „SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Konts: LV83HABA0551018215608

