
Līgums
Par mēbeļu piegādi Ērgļu vidusskolai

Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads 2018.gada 10.jūlijā

Ērgļu novada pašvaldība, reģ.Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840, tās priekšsēdētāja Guntara Velča personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Ērgļu novada pašvaldības nolikumu,
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA “AA Active”,
reģ.Nr.40003735621, Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004, tā valdes priekšsēdētāja Didža
Glāzīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Izpildītājs no otras
puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu „Mēbeļu piegāde Ērgļu vidusskolai”,
identifikācijas Nr. ĒNP 2018/8, turpmāk tekstā – Iepirkums, un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz piegādes līgumu,
(turpmāk tekstā – Līgumu):

1. Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam
„Mēbeļu piegāde Ērgļu vidusskolai” apņemas piegādāt mēbeles, saskaņā ar Izpildītāja
iesniegto Tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu un Izpildītāja iesniegto
Finanšu piedāvājumu (Pielikumā kopija no Piedāvājuma).
1.2. Izpildītājs apņemas piegādāt mēbeles adresē: Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads.
1.3. Līguma izpildes termiņš 2018.gada 31.augusts 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.
1.7. Par garantijas termiņa laikā atklātiem Preces ražošanas (uzstādīšanas) defektiem,
Pircējs sastāda aktu.

2. Garantijas un sankcijas
2.1.Izpildītājs veiktajam pasūtījumam dod garantiju 5 (pieci) gadi no pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2.2. Garantijas termiņa laikā atklātos Preces ražošanas trūkumus, kurus nevarēja atklāt
to pieņemšanas brīdī, Pārdevējs novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no bojājuma
pieteikšanas brīža bez maksas. Gadījumā, ja Preces bojājuma novēršanai ir
nepieciešams laiks, kas ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, bojāto Preci aizstāj ar citu
līdzvērtīgu. Lēmumu par defektu novēršanu vai Preces nomaiņu pieņem Pārdevēja
tehniskais speciālists.
2.3. 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.
2.4. Jebkura veida problēmas un bojājumi Izpildītājam jānovērš ar Pasūtītāju
saskaņotos termiņos.
2.5. Garantijas remonts Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem.



2.6. Par Līgumā noteikto maksājumu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
2.7. Par pasūtījuma izpildes nokavējumu vai citu šī Līguma saistību neizpildi
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā
no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)
no Līguma summas.
2.8. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes
pienākuma.

3. Norēķinu kārtība
3.1. PUSES vienojas, ka kopējā Līguma summa par pasūtījuma izpildi ir EUR
21969,92 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit deviņi eiro 92 centi), kas
sastāv no: pamatsummas – EUR 18156,96 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts
piecdesmit seši eiro 96 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokļa – EUR 3812,96
(trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit eiro 96 centi).
3.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu līguma summas apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
pasūtījuma izpildes, par ko tiek uzskatīta pieņemšanas–nodošanas akta abpusēja
parakstīšana, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
3.3.Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies saistībā ar
pasūtījuma izpildi.
3.4. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā,
saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4. Pušu tiesības un pienākumi.
4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;
4.1.1.pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja
garantijas nosacījumus;
4.1.2. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā
norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;
4.1.3.pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no speciālistu vidus. Ar
eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa
nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums;
4.1.4.nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;
4.1.5.pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1.pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.2.veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;
4.2.3.piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
4.3. Pārdevēja tiesības:
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. Pārdevēja pienākumi:
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu
Pircējam;
4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;
4.4.3. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti,
ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;



4.4.4.Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret
jaunu, Līguma prasībām atbilstošu Preci;
4.4.5. sniegt garantiju un nodrošināt Pircējam iespēju veikt garantijas remontu Preces
atrašanās vietā;
4.4.6.pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma
izpildes gaitu.

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. Līguma laušana.
6.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to
Pasūtītājam, gadījumos, ja:
6.1.1.Pasūtītājs neveic maksājumus, un nokavējuma nauda sasniedz 10% no līguma
summas, kas norādīta līguma 3.1.punktā.
6.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to
Izpildītājam, gadījumos, ja:
6.2.1.Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi vairāk kā 5 (piecas) dienas no līgumā
noteiktā Pakalpojuma izpildes termiņa;
6.2.2. Izpildītājs neievēro un/vai nepilda līguma 4.4.1. punktu nosacījumus.
6.2.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu
iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana, likvidācijas uzsākšana u.c.
iemesli)
6.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja kāda no Pusēm nepilda Līgumā
noteiktās saistības un saistību neizpildi nav novērsusi 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā pēc rakstiska paziņojuma par attiecīgo saistību izpildes nesaņemšanu.
6.4. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
6.5. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājam ir pienākums veikt
norēķinus par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem līdz līguma laušanas dienai.
6.6. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei,
tad Pusei, kura ir vainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi,
kas tai rodas saistībā ar līguma laušanu.

7. Citi nosacījumi
7.1. Jebkuri papildinājumi vai grozījumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti
un izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.



7.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes
pienākuma.
7.3. 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.
7.4. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti, pusēm vienojoties, ja šāda vienošanās
nav panākama, tad LR likuma noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.
7.5. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
7.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības
tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona,
faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to
otrai Pusei.
7.6. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu
pilnvarotās personas:
Pasūtītāja pilnvarotā persona: vārds, uzvārds, kontakttālrunis , e-pasts.
Izpildītāja pilnvarotās personas: vārds, uzvārds, kontakttālrunis , e-pasts
7.7. Līgums ir sastādīts divos autentiskos eksemplāros, un abiem ir vienāds juridisks
spēks.
7.8. Līgumam pievienotais pielikums – Izpildītāja Piedāvājuma Finanšu un Tehniskās
specifikācijas – Tehniskā piedāvājuma kopijas uz 9 lapām, ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa

1. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs: Izpildītājs:
Ērgļu novada pašvaldība SIA “AA Active”
Reģ. Nr. 90002214379 Reģ. Nr. 40003735621
Rīgas iela 10, Ērgļi Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840 Tel.: 67802750
Tel.:64871231 Fax.: 67871261
Fax.:64871231 Banka:  A/S SEB banka
Banka: AS Swedbank Kods: UNLALV2X
Kods: HABALV22 Konta Nr.LV54UNLA0050021524664
Konta Nr.: LV39HABA0551034000143

Ērgļu novada pašvaldības domes SIA “AA Active” valdes priekšsēdētājs:
priekšsēdētājs:

Paraksts, paraksta atšifrējums Paraksts, paraksta atšifrējums


