
LĪGUMS
par žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu PII “Pienenīte”

Ērgļos, Ērgļu novadā 2016. gada 16. maijā
Ērgļu novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, reģistrācijas Nr.
4401900088, juridiskā adrese: J. Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tās vadītājas Ilonas Cielavas personā, kura darbojas saskaņā ar Pirmsskolas Izglītības
iestādes “Pienenīte” reglamentu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atspulgs Logiem”, reģistrācijas Nr.45403010105,
juridiskā adrese: Rīgas iela 185, Jēkabpils, LV-5202, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, valdes
locekļa Andra Bikovska personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, (turpmāk
tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE / -ES), pamatojoties uz iepirkuma procedūras
„Mēbeļu un žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ērgļu novada PII
“Pienenīte”” daļai “Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII “Pienenīte””,
iepirkuma identifikācijas Nr. ĒNP 2016/5) rezultātiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez
maldiem un viltus, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts - “Līgums”):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam „
“Mēbeļu un žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ērgļu novada PII “Pienenīte””
daļai “Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII “Pienenīte””, identifikācijas Nr.
ĒNP 2016/5, apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt žalūzijas, saskaņā ar Pasūtītāja
Tehniskajā specifikācijā un Izpildītāja iesniegtajā Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā
(Pielikumā kopija no Piedāvājuma) noteikto.
1.2. Izpildītājs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt žalūzijas adresē:
Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
1.3. Līguma izpildes termiņš ir 45 darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.
1.4. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņam ir īpašuma tiesības uz pārdodamo
preci pilnā tā apjomā, kā arī apliecina, ka tā nav atsavināta trešajām personām, apgrūtināta,
tai nav uzlikts arests, par to nav strīdu.
1.5. Izpildītājs nosaka garantijas termiņu precei – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža ar garantijas servisa pakalpojumiem.

2. LĪGUMA NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. PUSES vienojas, ka kopējā Līguma summa par pasūtījuma izpildi ir EUR 5958,86
(pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi eiro 86 centi), kas sastāv no: pamatsummas
– EUR 4924,68 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit četri eiro 68 centi) un 21% pievienotās
vērtības nodokļa – EUR 1034,18 (viens tūkstotis trīsdesmit četri eiro 18 centi.
2.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto
bankas kontu līguma summas apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes,
pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu
kontu.
2.3.Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies saistībā ar pasūtījuma
izpildi.
2.4.Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus
kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu
kontu rēķinā minēto summu.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par uzstādīto žalūziju apmaksu Izpildītājam, saskaņā ar šī līguma
noteikumiem.
3.2. Pasūtītāja atbildīgā persona: PII “Pienenīte” vadītāja Ilona Cielava, tālr.26351803



3.3. Pasūtītāja pārstāvis pārbauda žalūziju tehnisko raksturojumu un komplektācijas
atbilstību iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem raksturlielumiem un gatavību
ekspluatēšanai.
3.4. Ja piegādāto un uzstādīto iekārtu tehniskie raksturojumi, komplektācija un
ekspluatācijas iespējas atbilst šī Līguma noteikumiem, Puses sastāda un paraksta nodošanas
– pieņemšanas aktu.
3.5. Pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preci, ja piegādāto un uzstādīto iekārtu tehniskie
raksturojumi, komplektācija un ekspluatācijas iespējas neatbilsts Līguma noteikumiem,
tehniskajā specifikācijā un/vai Piegādātāja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā
noteiktajam
3.5. Par šī Līguma 2.2. punktā noteiktās samaksas termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no Līguma summas.
3.6. Ja Pasūtītājs garantijas termiņa laikā konstatē pasūtījuma sastāvdaļu problēmas vai
bojājumus, tad Pasūtītājam ir pienākums divu darba dienu laikā no problēmas vai bojājuma
konstatēšanas brīža paziņot to Izpildītājam.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par preces izgatavošanu, savlaicīgu tās piegādi un
uzstādīšanu Pasūtītājam.
4.2. Izpildītāja atbildīgā persona : : Atspulgs Logiem” SIA valdes loceklis Andris Bikovskis.
4.3. Ja Pasūtītāja vainas dēļ prece netiek piegādāta noteiktā termiņā un apjomā, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5 % apmērā par katru nokavēto dienu, no 2.1. punktā
noteiktās kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no Līguma summas.
4.4. Izpildītāja pienākums ir novērst problēmas vai bojājumus, ja tie radušies tehnoloģijas
vai izmantoto materiālu dēļ. Izpildītājam nav pienākuma novērst problēmas vai bojājumus,
ja tie radušies nepareizas ekspluatācijas vai apzinātas bojāšanas rezultātā.
4.5. Jebkura veida problēmas un bojājumi Izpildītājam jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotos
termiņos.
4.6. Ja garantijas laikā tiek atklāti Preces defekti, Izpildītājs tos novērš 3 (trīs) darba dienu
laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Garantijas remonts Izpildītājam
jāveic par saviem līdzekļiem.

5.NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.

6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Jebkuri papildinājumi vai grozījumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti un
izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.
6.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes
pienākuma.



6.3. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja viena no pusēm par to rakstiski paziņo otrai
pusei mēnesi iepriekš un ja tam par pamatu ir pierādīta līguma saistību neizpildīšana no
otras līgumslēdzēja puses.
6.4. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti, pusēm vienojoties, ja šāda vienošanās nav
panākama, tad LR likuma noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.
6.5. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām,
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
6.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 lapām ar Tehniskā un Finanšu piedāvājuma
kopiju uz 32 lapām, ar vienādu juridisku spēku un glabājas pie katras no pusēm.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS:
Ērgļu novada Pirmsskolas izglītības
iestāde “Pienenīte”
Reģ. nr. 90002214379,
Adrese: Jāņa Grota iela2, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
Banka: AS Swedbanka
Konts:LV39HABA0551034000143
Kods: HABALV22

Iestādes vadītāja

Ilona Cielava                       /paraksts/

SIA “Atspulgs Logiem”
Reģ.nr.45403010105
Adrese: Rīgas iela 185, Jēkabpils, LV-5202
Banka: AS Swedbanka
Konts:LV60HABA0551001801294
Kods: HABALV22

Valdes loceklis

Andris Bikovskis /paraksts/


