LĪGUMS Nr. 2016/109
Liepājā

2016.gada 27.oktobrī

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā,
kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), un SIA “Moduls Interjers” tās
valdes locekļa Jurija Zinkeviča personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Piegādātājs),
līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Apgaismojuma komponenšu un to piederumu piegāde” (2016/109)
(turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem, Piegādātājs apņemas veikt apgaismojuma
komponenšu un to piederumu (turpmāk tekstā – Prece) piegādi uz noliktavu Ezermalas ielā
9b, Liepājā saskaņā ar Līguma noteikumiem un pielikumiem.
1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.2.1. Pasūtījuma forma (pielikums Nr.1)
1.2.2. Piegādātāja piedāvājums un tāme Iepirkumam.
2. PREČU PIEGĀDES TERMIŅI UN NOTEIKUMI
2.1. Kopējais Preču pasūtījumu veikšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši pēc Līguma noslēgšanas,
vai līdz brīdim, kad, piegādāto Preču vērtība sasniegs 41’999,00 bez PVN.
2.2. Pasūtītājs nosūta uz Līguma 9.3.punktā norādīto Piegādātāja e-pastu aizpildītu Pasūtījuma formu.
2.3. Piegādātājam Preču piegādes jāveic, ievērojot šādus termiņus:
2.3.1. Preces tāmes pozīcijām: 2.1;2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7;
3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 7.1; 7.2; 7.3 ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
2.3.2. Precēm, kuras nav uzskaitītas šī Līguma 2.3.1.punktā, piegāde veicama ne vēlāk kā 28
(divdesmit astoņu) dienu laikā no Pasūtītāja uzdevuma saņemšanas brīža.
2.4. Piegādātājs piegādā Preces Ezermalas ielā 9b, Liepājā, piegādes laiku saskaņojot ar Pasūtītāja
pārstāvi.
2.5. Pasūtītājs Preču pasūtīšanu veic atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un pieejamajiem finanšu
resursiem.
2.6. Precēm, kas tiks piegādātas, jābūt jaunām, nelietotām, kā arī jāatbilst Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tāmē norādītie Preču apjomi ir aptuveni un var mainīties
Līguma izpildes gaitā
2.7. Pēc katras pasūtīto Preču grupas piegādes Piegādātājs nodod Preces Pasūtītājam ar nodošanas –
pieņemšanas aktu, kurus paraksta Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotās personas.
2.8. Ja Piegādātājs nav veicis piegādi atbilstoši Līguma noteikumiem vai izpildījis to nepilnīgi,
Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir
novērsti.
2.9. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā jāsniedz Pasūtītājam
rakstiska informācija par piegādes izpildes gaitu.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Pasūtītājs maksā Piegādātājam par Precēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.2. Apmaksa tiek veikta atbilstoši piegādātajam un Pasūtītāja pieņemtajam Preču apjomam.
3.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto kontu
kredītiestādē.
4. GARANTIJA
4.1. Piegādātājam jānodrošina visām piegādātajām Precēm 2 (divu) gadu garantija pēc nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti vai neatbilstības, tad Piegādātājam bez maksas tie
jānovērš.
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4.3. Garantijas laikā Piegādātāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību remontu veikšanai, jāierodas
Līguma izpildes vietā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja
paziņošanas brīža Piegādātājam.
4.4. Par konstatētajiem defektiem vai neatbilstībām Puses sastāda aktu un Pasūtītājs nosaka termiņu
defektu vai neatbilstību novēršanai. Defektu vai neatbilstību novēršanas darbi jāuzsāk nekavējoties un
jāizpilda Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
4.5. Ja garantijas laikā konstatēti bojājumi vai iekārtas nedarbojas atbilstoši to funkcijām,
Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānodrošina iekārtu aizstāšana ar citu jaunu tādu pašu
iekārtu vai jāveic garantijas remonts, ja radušais defekts ir novēršams, uz remonta laiku aizstājot
iekārtu ar citu, kas darbojas. Nomainītās iekārtas garantijas termiņš no nomainīšanas dienas ir 2 (divi)
gadi, ievērojot Līgumā noteiktos garantijas nosacījumus.
4.6. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 4.3. vai 4.5. punktos noteiktos termiņus un kārtību, tad Pasūtītājs
ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu par konstatētajiem defektiem vai neatbilstībām.
4.7. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, montāžas un demontāžas
izdevumus sedz Piegādātājs.
4.8. Piegādātāja tālrunis un e-pasts defektu vai neatbilstību paziņojumu pieņemšanai:
4.8.1. tālrunis: 67813661;
4.8.2. e-pasts: info@modulsinterjers.lv.
4.9. Ja Piegādātājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus, defektus vai neatbilstības,
vai neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības
šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Piegādātājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un
izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.
4.10. Ja Puses nevar vienoties par defekta vai neatbilstības esamību, tad Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu
ekspertu. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.
4.11. Defektu vai neatbilstību novēršanu Piegādātājam var uzdot Pasūtītājs vai Pasūtītāja norīkota
persona, nosūtot paziņojumu vai zvanot uz Līguma 4.8. punktā norādīto kontaktinformāciju.
4.12. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai
nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas
katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un citus
nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu
darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas
paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto piegāžu
izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos.
5.3. Gadījumā, ja piegādes izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pasūtītājam ir tiesības
Līgumu izbeigt, par to informējot Piegādātāju.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā
gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī Līguma 3.1.punktā noteikto apmaksas termiņu, tad Piegādātājam ir tiesības
piemērot Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
6.4. Ja Piegādātājs nokavē kādu no šī Līguma 2.3.punkta apakšpunktos minētajiem Preču piegādes
termiņiem, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā
no pasūtītās, bet nepiegādātās Preču summas, par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no nepiegādāto Preču apjoma. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda
nomaksas.
6.5. Piegādātājs ir atbildīgs Līguma izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai
bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.
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7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā
izpildījušas savas saistības.
8.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski.
Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
8.3. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Piegādātājs kavē piegādes termiņu ilgāk par 20
(divdesmit) dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju.
8.5. Ja Pasūtītājs Līguma 8.4.punktā minētajā gadījumā izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājam ir tiesības
piemērot Piegādātājam Līgumsodu EUR 8’000,00 (astoņi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, kuru tas
samaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir:
XXXXX tālr.:XXXXX; e-pasts: XXXXX.
9.2. Piegādātāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi
ir: XXXXX, tālr.:XXXXX, e-pasts: XXXXX.
9.3. Piegādātāja e-pasts pasūtījuma saņemšanai: XXXXX
9.4. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto
kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par
pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā
ar šī Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to nosaka Latvijas republikas normatīvie akti.
10.2. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālā pārvalde”
Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401
NMR kods.90010879256
Norēķinu konts Nr. XXXXX
AS SEB banka
Bankas kods UNLALV2X

SIA “Moduls interjers”

Vadītājs:

Valdes loceklis:

J.Neimanis

Kārļa Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV 1029
Vienotais reģ.Nr. LV40003894734
Norēķinu konts Nr. XXXXX
Nordea Bank AB Latvija filiāle
Bankas kods NDEALV2X
J.Zinkevičs
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