Liepājā, 2015. gada 17. aprīlī

Liepājas pilsētas pašvaldības
līgumu uzskaites Nr. LPP 2015/31

PIEGĀDES LĪGUMS
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” struktūrvienība Liepājas Centrālā
zinātniskā bibliotēka, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002008987, juridiskā adrese: Rožu iela 6,
Liepāja, LV - 3401 (turpmāk – Pircējs) tās direktores Ilgas Erbas personā, kura rīkojas saskaņā ar
nolikumu, un SIA „Atea”, reģistrācijas Nr.40003312822, juridiskā adrese: Ūnijas iela 11a, Rīga, LV1039 (turpmāk – Pārdevējs) tās valdes locekļa Jāņa Ušvila personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,
līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības
iepirkuma “Drošības sistēmas paplašināšana Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā” (iepirkuma
identifikācijas Nr. LPP 2015/31) rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda Liepājas pilsētas pašvaldības
Iepirkumam “ Drošības sistēmas paplašināšana Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā” (iepirkuma
identifikācijas Nr. LPP 2015/31), turpmāk – Iepirkums, piedāvāto preci, turpmāk – Prece, atbilstoši šī
Līguma pielikumam (“Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums”), kas ir
neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN PREČU PIEGĀDES VIETA
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Pārdevējs veic Līgumā paredzētās Preces bezmaksas piegādi un uzstādīšanu Pircēja norādītajā
adresē: Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Zivju iela 7, Liepāja LV-3401, 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2.3. Pārdevējs veic darbinieku apmācību bez papildus apmaksas 2 (divu) darba dienu laikā pēc iekārtu
piegādes un uzstādīšanas.
3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Preces cena noteikta atbilstoši Pārdevēja piedāvājumā Iepirkumam norādītajai Preces pārdošanas
cenai (skatīt Līguma pielikumu “Tehniskā specifikācija, tehniskais piedāvājums un Finanšu
piedāvājums”).
3.2. Līguma summa euro 16 520,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit eiro) bez PVN, PVN
21% euro 3 469,20 (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi eiro un 20 centi), kopā ar PVN 21% euro
19 989,20 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 20 centi).
3.3. Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi-rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces
saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.
3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs
pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību.
3.5. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus maksātājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot
līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.
3.6. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi-rēķinu un
pieņemšanas-nodošanas aktu, turpmāk – Akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
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3.7. Prece skaitās pieņemta atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei pēc Pušu abpusēji
parakstīta preču pavadzīmes-rēķina un Akta, ja Pircējs nav iesniedzis Pārdevējam pretenziju 30
(trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.
3.8. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos,
t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie
maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma
bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

4.GARANTIJA
4.1.Garantija Precēm tiek noteikta saskaņā ar Iepirkuma specifikācijā un pretendenta piedāvājumā
norādīto termiņu, kas sākas pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, bet ne mazāk kā ir
noteicis ražotājs.
4.2. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis
attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas
remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret
ekvivalentu vai labāku.
4.3. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces vai tās
bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.
4.4. Precei noteiktais garantijas laiks:
4.4.1. Drošības vārtiem garantijas termiņš 2 gadi no Preces uzstādīšanas brīža;
4.4.2. Personāla darbstacijai garantijas termiņš 2 gadi no Preces uzstādīšanas brīža;
4.4.3. RFID tagu garantijas termiņš – mūža (lifetime);
4.4.4. Sistēmas instalācijas montāžas komplekta garantijas termiņš 2 gadi no Preces uzstādīšanas
brīža;
4.4.5. Instalācijas darbi un sistēmas ieviešana garantijas termiņš 2 gadi no Preces uzstādīšanas brīža;
4.4.6. Datora garantijas termiņš 2 gadi no Preces uzstādīšanas brīža;
4.4.7. Monitora garantijas termiņš 3 gadi no Preces uzstādīšanas brīža;
4.5. Garantijas laikā reakcijas laiks bojājumu novēršanai: 4h (četras stundas) darba laikā, 8h (astoņas
stundas) ārpus darba laika.
4.6. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 48h (četrdesmit astoņas stundas). Pārdevējam
aizvietojot bojāto tehnikas vienību ar funkcionāli līdzīgu, iespējams vienoties ar Pircēju par ilgāku
garantijas bojājumu novēršanas laiku.
4.7. Preču garantijas termiņā pretendents nodrošina precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tajā
skaitā visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas tādā apmērā, lai būtu spēkā visi
garantijas nosacījumi.
4.8. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas
izdevumus sedz Pārdevējs.
4.9. Ja Pārdevējs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus
un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pircējam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai.
Pārdevējs sedz Pircējam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu
neizpildes.
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5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos
aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats
viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
5.3. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle
komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
5.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis
attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas
remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret
ekvivalentu vai labāku.
5.5. Preces bojājumus/kvalitātes trūkumus Pircējs piesaka pa tālr. Nr. xxxxx vai nosūta pretenziju uz epasta adresi xxxxx.
5.6. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu,
trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.
5.7. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ
nodarīts kaitējums kādai no Pusēm.
6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS
NO LĪGUMA
6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas 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 regulējuma.
6.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts
ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šī Līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo
Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.
6.4. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm rēķiniem.
7. NEPĀRVARAMA VARA
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks,
normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Puses
nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā 3 (trīs)
mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski
veiktajai Preču piegādei.
8. CITI NOSACĪJUMI
8.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēji vienojoties. Ja 30
(trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
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8.2. Ja Pircējs konstatē Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas, iekraušanas –
izkraušanas vai uzstādīšanas laikā, vai piegādāto Preču neatbilstību Preču tehniskās specifikācijas
prasībām, Puses sastāda defektu aktu, un Pārdevējs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.
8.3. Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs Iepirkumam „Drošības sistēmas
paplašināšana Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2015/31)
iesniegtais piedāvājums.
8.4. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (veikt Preču pasūtījumu, nodot, pieņemt
Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:
8.4.1. no Pircēja puses: Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja
XXXXX XXXXX, tālr. Nr.XXXXX; e-pasts: XXXXX;
8.4.2. no Pārdevēja puses: SIA „Atea” tirdzniecības nodaļas pārstāvis XXXXX, tālr. Nr. XXXXX;
e-pasts: XXXXX.
8.5. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek
izsniegts viens eksemplārs.
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pircējs:
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
„Kultūras pārvalde”
Struktūrvienība Liepājas Centrālā zinātniskā
bibliotēka
Zivju iela 7, Liepāja, LV-3401
Juridiskā adrese:
Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401

Pārdevējs:
SIA “Atea”

Reģ. Nr.: 90002008987

Reģ. Nr.: 40003312822

Konta Nr.: XXXXX
Banka: A/S „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: XXXXX
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22

______________________ (paraksts)
Direktore Ilga Erba
z.v.

Juridiskā adrese:
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039

________________________(paraksts)
Valdes loceklis Jānis Ušvils
z.v.
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