VALSTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 1-5-7/19
par darba apģērba piegādi
Rūjienas novada Jeru pagastā

2015.gada 7.maijā

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora
Modra Karseļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums”, turpmāk tekstā
„Pircējs”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EWE tekstils”, reģistrācijas Nr. 40103292382,
turpmāk tekstā „Pārdevējs”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Dmitrijs
Vitjazevs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz
valsts iepirkumu „Mīkstā inventāra piegāde VSAC „ Vidzeme” vajadzībām, ID Nr.
VSAC„Vidzeme”2015/6, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, savukārt Pircējs pērk šī Līguma pielikumā Nr.1 minēto
darba apģērbu, turpmāk līgumā – „Prece”, Pircēja filiāļu vajadzībām un samaksā par
Preci saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
2.
PREČU KVALITĀTE
2.1. Preces kvalitātei jāatbilst šī Līguma Preču tehniskajai specifikācijai, kā arī Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām
kvalitātes prasībām.
3.

CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preču cenas ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1.
3.2. Preču cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta un
izkraušanas izmaksas, un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi.
3.3. Līguma kopējā summa 2828,94 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi eiro, 94
centi) bez PVN un 3423,02 EUR (trīs tūkstoši četri simti divdesmit trīs eiro, 2 centi) ar
PVN.
3.4. Samaksu par iegādātajām Precēm Pircējs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
3.5. Norēķini par saņemtajām Precēm tiek veikti euro valūtā bezskaidras naudas pārskaitījuma
veidā uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā rēķinā.
3.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu, ko
apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3.7. Pavadzīmē Pārdevējs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī Līguma 3.4. punktu, Līguma
datumu un numuru, filiāles nosaukumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
3.8. Līguma izpildes laikā Pārdevējam nav tiesības mainīt Preču cenas.
4.

PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

4.1. Pircējs iegādājas Preces, ņemot vērā konkrēto Preču nepieciešamību un finansiālās
iespējas.
4.2. Pircēja atbildīgā persona veic Preču pasūtīšanu, nosūtot pieprasījumu uz Pārdevēja epastu: _______ vai faksu ____________ un telefoniski informējot Pārdevēja
kontaktpersonu.
4.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces Pircēja filiālei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
no pasūtījuma saņemšanas brīža darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, pēc adreses:
4.3.1. filiāle „Allaži” -„Gaismas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154
4.3.2. filiāle „Valka” - Indrānu iela 5, Valka, LV-4700;
4.3.3. filiāle „Rūja”- pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV - 4234;

4.3.4. filiāle „Ropaži”- pansionāts „Ropaži”, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
4.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam Preces uzmērīšanu pirms Preces pieņemšanas.
4.5. Pircējam ir tiesības nepieņemt Preci, gadījumos, ja Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst
izmēram vai Preču tehniskajām un finanšu piedāvājumam, marķējumam un Pircējs nevar
pārliecināties par tās atbilstību Līguma nosacījumiem.
4.6. Līguma 4.5.punkta noteiktajā gadījumā, Pārdevējam ir pienākums piegādāt pieprasītās un
Līgumam atbilstošas Preces 2 (divu) darba dienu laikā no Pircēja pieprasījuma.
4.7. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pārdevējs atkārtoti pārkāpis Līguma nosacījumus,
Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu un piemērot Līgumā paredzētas soda
sankcijas.
4.8. Saskaņā ar Civillikuma 2069.panta noteikumiem Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz
precēm saglabājās Pārdevējam līdz brīdim, kad Pircējs ir veicis pilnu samaksu par
Precēm. Īpašumtiesības uz Precēm Pircējam pāriet ar Preču apmaksas brīdi.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
5.2. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā
no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
5.3. Par Preču piegādes termiņa nokavējumu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1%
apmērā no pasūtījuma kopsummas par katru nokavēto dienu.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
5.5. Pircējs, laužot Līgumu šī Līguma 7.5.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, ir tiesīgs
piemērot Pārdevējam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no atlikušā
plānotā piegādes apjoma kopējās Līguma summas, kuru Pārdevējam ir pienākums
nomaksāt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.
5.6. Pircējs ir tiesīgs samazināt Līguma 5.5. apakšpunktā paredzēto līgumsodu, izvērtējot
Pārdevēja paskaidrojumus par Līguma saistību neizpildīšanas vai nepienācīgas
izpildīšanas iemesliem un apstākļiem, bet samazinātā līgumsoda apmērs nedrīkst būt
mazāks par Pircējam nodarīto zaudējumu, kas tam radies sakarā ar Līguma laušanu.
5.7. Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes un/vai
neizpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.
6.

NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar
Latvijas Republikas Civillikuma normām.
7.

LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus.
7.2. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko
iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma
grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta
trešās daļas regulējumam.
7.3. Līguma darbības laikā Pircējam ir tiesības samazināt Līguma pielikumā Nr. 1 norādīto
Preču plānotos piegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā vai, Pusēm
vienojoties, mainīt Preču plānotos piegādes apjomus līgumsummas ietvaros.
7.4. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
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7.5.1. Pārdevējs nepilda šī Līguma noteikumus;
7.5.2. šajā Līgumā ietverto Pircēja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pircēja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pircēja reorganizāciju vai
likvidāciju, ja tās rezultātā Pircējs kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai
uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai
uzdevumus samazinātā apjomā.
7.6. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
7.7. 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.
8.

CITI NOTEIKUMI

8.1. Pircēja kontaktpersonas:
8.1.1. filiālē Allaži” - noliktavas pārzine Lilita Kalva, tālrunis 67387408, e-pasts:
allazi@vsacvidzeme.gov.lv vai lilita.kalva@vsacvidzeme.gov.lv;
8.2. filiālē „Ropaži” - noliktavas pārzine Aija Zeltiņa, tālrunis 67918383, e-pasts:
ropazi@vsacvidzeme.gov.lv vai aija.zeltina@vsacvidzeme.gov.lv;
8.3. filiālē „Rūja” - noliktavas pārzine Santa Liekniņa, tālrunis 64207918, e-pasts:
ruja@vsacvidzeme.gov.lv vai santa.lieknina@vsacvidzeme.gov.lv;
8.4. filiālē „Valka” - noliktavas pārzinis Jevgenijs Ivļevs, tālrunis: 64781259, e-pasts:
valka@vsacvidzeme.gov.lv vai jevgenijs.ivlevs@vsacvidzeme.gov.lv.
8.5. Pārdevēja kontaktpersona – _____________________________.
8.6. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu
rekvizītu maiņu.
8.7. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu divos eksemplāros
ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
8.9. Līguma pielikums Nr.1 ir neatņemama tā sastāvdaļa un to paraksta abas Puses.
9.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pircējs:

Pārdevējs:
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