LĪGUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015.gada 23.martā

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas numurs 90009115957, adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā saskaņā ar
Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
Vecumnieku novada pašvaldības nolikums rīkojas pašvaldības izpilddirektors Guntis
Kalniņš (turpmāk - Pasūtītājs), un
SIA „DEPO DIY”, reģistrācijas Nr.50003719281, juridiskā adrese: „Jaunbūmaņi”,
Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes
priekšsēdētājs Andris Kozlovskis (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, kopā saukti
Puses, katrs atsevišķi - Puse, saskaņā ar iepirkuma „Remontmateriālu un santehnikas
materiālu iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. VND
2015/4, 2.daļas „Remontmateriālu iegāde Stelpes pagasta pārvaldes un Vecumnieku
novada domes administrācijas vajadzībām” rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk –
Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas piegādāt remontmateriālus (turpmāk –
Preces) saskaņā ar šo Līgumu, iepirkuma tehnisko specifikāciju un Piegādātāja
tehnisko piedāvājumu, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Preces Pasūtītājam tiek pārdotas atsevišķās partijās.
1.3. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu iepirkuma apjomu un veic
pasūtījumus atbilstoši vajadzībām un finanšu iespējām, ievērojot Piegādātāja
piedāvātās cenas.
1.4. Pasūtītājs var iegādāties no Piegādātāja arī citas šīs preču grupas Preces, kuru patēriņš
ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz iepirkuma rīkošanas
brīdi. Tehniskajā specifikācijā neiekļauto pozīciju apjoms nepārsniegs 15% no
iepirkuma apjoma. Šādas Preces Pasūtītājs iegādāsies par tirdzniecības vietā
noteiktajām cenām.
2. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA
2.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu.
2.2.Piegādātājs veic Līgumā atrunāto Preču piegādi līdz iestājas viens no nosacījumiem:
2.2.1. pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas.
2.2.2. Piegādātājam ir samaksāta Līguma 3.1.punktā minētā summa.
2.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
2.4. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties, un saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 67.1 pantu.
2.5. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc abu Pušu parakstīšanas tie
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to Piegādātāju 5 (piecas)
dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:
2.6.1. ja atkārtoti (vismaz 2 reizes gada laikā) Pasūtītājam piegādāto Preču kvalitāte
būtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītā;

2.6.2. ja atkārtoti (vismaz 2 reizes gada laikā) Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preces,
kuras cena Preču pavaddokumentā (Preču pavadzīmē-rēķinā) atšķiras no cenas,
kuru Piegādātājs norādījis iepirkuma finanšu piedāvājumā;
2.6.3. ja Piegādātājs atkārtoti (vismaz 2 reizes gada laikā) neievēro Līgumā noteiktos
Preču piegādes termiņus;
2.6.4. Piegādātājs ir pieļāvis citu Līguma saistību izpildes nokavējumu vismaz 2
(divas) reizes gada laikā šī Līguma ietvaros;
2.6.5. ja par Preču piegādi tiek prasīta papildu samaksa;
2.6.6. ja šajā Līgumā ietvertā Piegādātāja saistību izpilde ir neiespējama vai
apgrūtināta sakarā ar būtisku Piegādātāja finansējuma samazinājumu, kā arī
sakarā ar Piegādātāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Piegādātājs
kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru
nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus
samazinātā apjomā.
2.7. Piegādātājam nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu
atlīdzināšanu saistībā ar Līguma izbeigšanu, ja Līgums izbeigts saskaņā ar kādu no
Līguma 2.6.punkta apakšpunktiem.
2.8. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, par
to 1 (vienu) mēnesi iepriekš paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē apmaksu saskaņā
ar Līguma noteikumiem vismaz divas reizes pēc kārtas.
2.9. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties,
strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1 Līguma summa jeb Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma Līguma darbības laikā
nepārsniedz 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Kopējā summa
ar PVN 21% apmērā 8470,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro,
00 centi), tajā skaitā PVN 21% 1470,00 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit
euro, 00 centi).
3.2. Maksājumi tiek veikti pa daļām, attiecīgi par katru piegādāto Preču partiju, tajā skaitā
iegādi noliktavā (veikalā), pamatojoties uz Pušu parakstītu Preču pavadzīmi – rēķinu
(turpmāk – Pavadzīme).
3.3. Avansa maksājumi nav paredzēti. Maksu par Precēm Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc katras Preču partijas saņemšanas saskaņā ar Pušu parakstīto
Pavadzīmi, pārkaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.
3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus
kredītiestādei pārskaitīt uz Piegādātāja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu.
3.5. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko
Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās
apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem saskaņā ar Līguma
3.3.punktā noteiktajiem apmaksas termiņiem.
4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
4.1. Piegādātājs piegādā Preces saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu 3 (triju) darba dienu laikā
no pasūtījuma veikšanas brīža uz Stelpes pagasta pārvaldi (Stelpes pagasta nams,
Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925) vai Vecumnieku novada domi (Rīgas
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iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933), ja Preču
summa ir vienāda vai pārsniedz 100,00 EUR ( viens simts euro) bez PVN.
4.2. Piegādes notiek pa daļām, pēc Pasūtītāja nepieciešamības un Pasūtītāja noteiktajā
apjomā. Piegādātājs Preču piegādi, tajā skaitā atvešanu, iekraušanu un izkraušanu, veic
uz sava rēķina, ar savu transportu un par to Pasūtītājam nav jāmaksā atsevišķa maksa.
4.3. Pasūtītāja kontaktpersonas veic Preces pasūtīšanu nosūtot pieprasījumu uz Piegādātāja
e-pastu:
kristiana.kalva@depo.lv
vai
telefoniski,
informējot
Piegādātāja
kontaktpersonu.
4.4. Preces nogādāšanas dienā Piegādātāja kontaktpersona mutiski saskaņo ar Pasūtītāja
kontaktpersonu Preces piegādes laiku.
4.5. Pasūtītājs pēc savas izvēles ir tiesīgs Preces iegādāties personīgi pie Piegādātāja –
Piegādātāja noliktavā Pasūtītāja noteiktā apjomā. Preču saņemšana jānodrošina
1(vienas) darba dienas laikā.
4.6. Līdz Preces saņemšanai (Pavadzīmes parakstīšanai) visus riskus par Preci nes
Piegādātājs. Preces tiek nodotas ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Pavadzīmi.
4.7. Preci nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot Pavadzīmi. Prece uzskatāma par
piegādātu ar Pavadzīmes abpusēju parakstīšanas brīdi.
4.8.Piegādātājs nodod preci Pasūtītājam tādā kārtībā un ar tādu modifikāciju un
parametriem, kā tas ir noteikts Preces aprakstā.
4.9. Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt
Pavadzīmi, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Preces tehniskajai specifikācijai, vai
neatbilst Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā veiktajam Preces pasūtījumam,
iesniedzot Piegādātājam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Piegādātājam ir
pienākums 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā piegādāt Preci atbilstoši Līguma
noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir
nokavēts.
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Piegādātājs apņemas:
5.1.1. piegādāt Preces Pasūtītājam darba laikā no 8:00 līdz 17:00 Stelpes pagasta pārvaldē
(Stelpes pagasta nams, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925) vai
Vecumnieku novada domē (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933) saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, ne vēlāk kā 3
(triju) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, ja pasūtījuma summa sasniedz
vai pārsniedz 100,00 EUR (viens simts euro) bez PVN vai vairāk, un nodrošināt ar
Precēm saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā
pēc pasūtījuma saņemšanas Piegādātāja noliktavā, kas atrodas ne tālāk kā 50 km
attālumā no Skaistkalnes pagasta pārvaldes, Bārbeles pagasta pārvaldes, Kurmenes
pagasta pārvaldes, Valles pagasta pārvaldes.
5.1.2. nodrošināt katru Preču piegādi ar nepieciešamajiem pavaddokumentiem.
5.1.3. norādīt pavaddokumentos katram preču pasūtījumam Preču nosaukumu, cenu,
nodokļus, summu.
5.1.4. nodot Pasūtītājam Preces viņa pārstāvja klātbūtnē, pārliecinoties par piegādāto Preču
atbilstību pasūtījumam un pavaddokumentiem.
5.1.5. piegādāt Preces par tādām cenām, kādas ir norādītas Piegādātāja piedāvājumā. Preču
piegādes izmaksas jau ir iekļautas to cenā.
5.1.6. piegādāt un nodrošināt Preču atbilstību pavaddokumentiem, tehniskajai
specifikācijai un Līguma noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām
kvalitātes, nekaitīguma un marķēšanas prasībām, tirdzniecības standartiem un
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vispāratzītiem kvalitātes standartiem.
5.1.7. ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci
pret jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā.
5.1.8. pēc Pasūtītāja lūguma bez maksas piegādāt ražotāja informāciju par piegādāto Preču
ekspluatāciju un ar to saistītiem tehniskas dabas jautājumiem.
5.2. Pasūtītājs apņemas:
5.2.1. savlaicīgi pasūtīt Preces, norādot to sortimentu un daudzumu ar elektroniskā pasta
vai telefona palīdzību.
5.2.2. nepieņemt Preces, kuras nav tikušas pasūtītas, ir bojātas, piegādātais apjoms neatbilst
pavaddokumentos norādītajam.
5.2.3. norēķināties ar Piegādātāju par piegādātajām Precēm saskaņā ar šī Līguma 3.punktā
paredzēto kārtību un termiņiem.
6. KVALITĀTE UN GARANTIJAS
6.1. Preču kvalitātei jāatbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām un Preču
izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem. Piegādātājs garantē
Preču kvalitāti Preču ražotāja norādītajā termiņā.
6.2. Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas novērš bojājumus 10 (desmit) dienu laikā, bet,
ja tas nav iespējams, attiecīgā Prece jāaizstāj ar funkcionāli ekvivalentu.
6.3. Preču pieņemšana pēc daudzuma, sortimenta un kvalitātes notiek Pasūtītāja pārstāvja
klātbūtnē, piedaloties Piegādātāja pārstāvim.
6.4.Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, iepakojumam jānodrošina Preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam
glabājot.
7. PUŠU ATBILDĪBA, NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
7.2. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami
apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.
7.3. Puse, kura nevar izpildīt savas līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu, 5
(piecu) dienu laikā informē par tiem otru Pusi. Šādos gadījumos Pušu attiecības
risināmas saskaņā ar Civillikuma normām.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Katrai Pusei ir nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai
norēķinu rekvizītu maiņu.
8.2. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
8.3. Līgumam ir šādi pielikumi: tehniskais - finanšu piedāvājums, kas ir neatņemama
Līguma sastāvdaļa.
8.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir Saimniecības nodaļas vadītājs
Aivars Petruševics, tālr. 63976768, 29464887; Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs
Elmārs Jukonis, tālr.29477390. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā
nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un Piegādātāju, tajā skaitā saskaņo
Preču iegādes laiku un citus nosacījumus, kā arī pieņem Preci parakstot preču
pavadzīmi – rēķinu.
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8.5. Kontaktpersona ar tiesībām pieņemt pasūtījumu no Piegādātāja puses ir kompleksās
pārdošanas koordinatore Kristiāna Kaļva, tālrunis 28655706, fakss 67064101, epasts: kristiana.kalva@depo.lv.
8.6. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām ar pielikumu uz 10 (desmit)
lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai
Pusei.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, NORĒĶINU REKVIZĪTI UN ADRESES
Pasūtītājs
Piegādātājs
Vecumnieku novada dome
SIA „DEPO DIY”
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Reģistrācijas Nr.50003719281
PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957
PVN reģistrācijas Nr. LV50003719281
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieku pagasts, Adrese: „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu
Vecumnieku novads, LV-3933
novads, LV-2130
AS Swedabank
AS SEB banka
Kods: HABALV22
Kods: UNLALV2X
Konts: LV54HABA0551025822482
Konts:LV29UNLA0050006063023
_____________________ G.Kalniņš
(paraksts)
2015.gada __.____________

___________________ A.Kozlovskis
(paraksts)
2015.gada __.__________
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