IEPIRKUMU LĪGUMS Nr.1.5.8.2/44
par celtniecības remontmateriālu piegādi filiālei “Rūja”

Rūjienas novada Jeru pagastā

2017.gada 25.oktobrī

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
SIA “DEPO DIY”, reģistrācijas Nr.50003719281, turpmāk tekstā „Pārdevējs”, kuru
saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis, no otras puses,
kā arī katrs atsevišķi “Puse” vai abi kopā “Puses”, pamatojoties atklāta konkursa
„Celtniecības remontmateriālu piegāde VSAC „Vidzeme” vajadzībām”, identifikācijas Nr.
VSAC„Vidzeme”2017/8, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā celtniecības remontmateriālus (turpmāk
tekstā „Prece”) Pircēja filiālei “Rūja”, saskaņā ar atklāta konkursa „Celtniecības
remontmateriālu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” vajadzībām”,
identifikācijas Nr. VSAC „Vidzeme”2017/8, Pārdevēja iesniegto Tehnisko – finanšu
piedāvājumu (Pielikums Nr.1).
2.

PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJAS

2.1. Pārdevējs nodrošina pilnvērtīgu un kvalitatīvu paredzēto Preču piegādi norādītajā vietā,
apjomā un kvalitātē, atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
2.2. Preču kvalitāte atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Preču garantija tiek noteikta saskaņā ar ražotāju garantiju.
3.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Cena par Preces 1 (vienu) vienību ir norādīta Līguma pielikumā Nr.1.
3.2. Preču cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta un
izkraušanas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi.
3.3. Pēcapmaksa tiek veikta euro valūtā ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā norēķinu
bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no konkrētās Preces partijas piegādes
dienas pēc Pārdevēja iesniegtas un Pircēja akceptētas preču pavadzīmes abpusējās
parakstīšanas.
3.4. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja maksājums ir izpildīts
Valsts Kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā.
3.5. Pavadzīmē Pārdevējs norāda apmaksas datumu saskaņā ar šī līguma 3.3. punktu, līguma
datumu un numuru, preces nosaukumu saskaņā ar tehnisko-finanšu piedāvājumu, filiāles
nosaukumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
3.6. PVN izmaiņu gadījumā, preču cenas tiek koriģētas atbilstoši PVN likmes izmaiņām, par
to iepriekš nebrīdinot Pircēju.
3.7. Līguma kopējā summa par Precēm Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR
45000.00 (četrdesmit piecus tūkstošus euro, 00 centus) bez PVN.

3.8. Preču cenas var tikt pārskatītas, bet ne ātrāk, kā pēc gada no Līguma spēkā stāšanās.
Cenas pārmaiņu iniciatores var būt abas Puses, proti, cenas var tikt paaugstinātas vai
pazeminātas, ja Izpildītājs/Pasūtītājs, iesniedzot Statistikas pārvaldes izziņu, pierāda, ka
valstī notikušas Preču cenu pārmaiņas laika periodā no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz
laikam, kad Puse iesniedz lūgumu pārskatīt cenas. Cenas var tikt paaugstinātas vai
pazeminātas par vidējām patēriņa cenu pārmaiņām.
3.9. Pircējam ir tiesības iegādāties no Pārdevēja Preces, kas nav norādītas Līguma pielikumā
nr.1, samaksa par Precēm, kas nav norādīta Līguma pielikumā Nr.1., tiek noteikta
atbilstoši Preču vidējai tirgus cenai, saskaņojot to ar Pasūtītāja pārstāvi.
4.

PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

4.1. Pircējs pasūta Preces, ņemot vērā konkrēto preču nepieciešamību un finansiālās iespējas.
4.2. Preces tiek piegādātas pa daļām visa Līguma darbības laikā, saskaņā ar ikreizēju
pasūtījumu. Pircēja atbildīgā persona veic Preču pasūtīšanu, nosūtot to Pārdevējam pa epastu: pasutijumi@depo.lv vai pa faksu: 67064101 un vienlaikus telefoniski, informējot
par Preču pasūtījuma izdarīšanu Pārdevēja pārstāvi Kompleksās pārdošanas speciālistu
pa tālruni: 25978668, vai klātienē- kādā no Pārdevēja veikaliem.
4.3. Katrā pasūtījumā Pircējs uzrāda nepieciešamo Preču sortimentu un daudzumu. Minimālā
Preču pasūtījuma summa – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) bez PVN.
4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces Pircēja filiālei „Rūja” ne vēlāk kā 48 (četrdesmit
astoņu) stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas un apstiprinājuma saņemšanas no
Pārdevēja brīža, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, adresē: pansionāts „Rūja”,
Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV – 4234, un veikt Preces izkraušanu Pircēja pārstāvja
norādītajā vietā.
4.5. Pircēja kontaktpersona filiālē „Rūja” – Saimniecības nodaļas vadītāja Sarmīte Pātaga,
tālrunis
26480561,
e-pasts:
sarmite.pataga@vsacvidzeme.gov.lv
vai
ruja@vsacvidzeme.gov.lv.
4.6. Pircējam ir tiesības iegādāties Preces Pārdevēja tirdzniecības vietā(-ās):
Valmieras veikals “DEPO DIY” - Matīšu šoseja 6, Valmiera, LV-4201;
4.7. Pircējs, pirms Preces pieņemšanas, pārbauda to. Pircējam ir tiesības nepieņemt Preci,
gadījumos, ja Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma pielikumam nr.1.
4.8. Līguma 4.7.punkta noteiktajā gadījumā, Pārdevējam ir pienākums piegādāt pieprasītās
un Līguma prasībām atbilstošas Preces 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no Pircēja
pieprasījuma.
4.9. 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.
4.10. Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no Preču piegādes darījuma, ja Preču piegādes
termiņš ir nokavēts, un šā iemesla dēļ Pircējs vairs nav ieinteresēts darījuma izpildē.
4.11. Pēc Preču pieņemšanas Pircējam ir tiesības celt pretenzijas tikai par Preces slēptiem
defektiem, kurus nebija iespējams pamanīt Preces pieņemšanas brīdī. Pēc Preces
pieņemšanas Pircējam nav tiesības celt pretenzijas par Preces atklātiem defektiem un/vai
daudzuma neatbilstību.
4.12. Gadījumā, ja Pircējs neievēro Preces uzglabāšanas un/vai ekspluatācijas noteikumus, tas
uzņemas pilnu materiālo atbildību par šo Preci un nav tiesīgs izteikt Pārdevējam
pretenzijas par šīs Preces kvalitāti.
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5.

PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
5.2. Puses sedz viena otrai tiešos 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 Puses attiecības risināmas saskaņā ar
Latvijas Republikas Civillikuma normām.
7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA
7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)
mēnešus.
7.2. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot
Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem
līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma
61. panta otrās daļas regulējumam.
7.4. Līguma darbības laikā Puses var papildināt Līguma pielikumā Nr.1 paredzēto Preču
sortimenta klāstu.
7.5. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
rakstiski brīdinot otru Pusi.
7.6. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt šī Līguma darbību, ja:
7.6.1. Pārdevējs nepilda šī Līguma noteikumus;
7.6.2. Pārdevējs nespēj nodrošināt Līguma pielikumā Nr.1 paredzēto Preču piegādi;
7.6.3. šajā Līgumā ietvertā Pircēja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pircēja finansējuma samazinājumu, vai arī sakarā ar Pircēja reorganizāciju vai
likvidāciju, ja tās rezultātā Pircējs kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai
uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līguma, vai arī veic šo funkciju vai
uzdevumus samazinātā apjomā.
8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Strīdus, kas radušies Līguma darbības laikā, 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.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1.

Visus jautājumus, ko neregulē šis līgums, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.2.

Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu
rekvizītu maiņu.

9.3. Pircēja pārstāvis šī Līguma izpildes laikā: filiāles „Rūja” Saimniecības nodaļas vadītāja
Sarmīte Pātaga, tālrunis 26480561, e-pasts: sarmite.pataga@vsacvidzeme.gov.lv vai
ruja@vsacvidzeme.gov.lv.
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9.4. Pārdevēja pārstāvis šī Līguma izpildes laikā: Kompleksās pārdošanas vadītāja, tālrunis:
29214777, e-pasts: pasutijumi@depo.lv.
9.5. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par:
9.5.1. Līguma izpildīšanas uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preču pasūtīšanu un saņemšanu, par
Preču cenu saskaņošanu saskaņā ar šī Līguma 3.sadaļas noteikumiem;
9.5.2. savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;
9.5.3. organizatorisko jautājumu risināšanu, kas saistīti ar Līguma izpildi.
9.6. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā
Pielikumā.
9.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos vienādos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar
1 (vienu) pielikumu uz 22 (divdesmit divām) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

10.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pircējs:

Pārdevējs:

Valsts sociālās aprūpes centrs ”Vidzeme”
Juridiskā adrese: pansionāts “Rūja”, Jeru
pagasts, Rūjienas novads, LV -4234
PVN reģistrācijas kods LV90000058112
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts Nr.: LV41TREL2180445006000
Tālrunis/fakss 64207920
e-pasts: vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv

SIA “DEPO DIY”
Juridiskā adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu
novads, LV- 2130
PVN reģistrācijas kods 50003719281
Bankas nosaukums: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.:LV29UNLA0050006063023
Tālrunis 67064573, fakss 67064101
e-pasts: pasutijumi@depo.lv

______________________________
(Direktors Modris Karselis)

__________________________
(Valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis)
z.v.

z.v.

4

