LĪGUMS Nr.82/23-2
par ēdiena pagatavošanu un piegādi Dienas centra personām ar garīgās attīstības
traucējumiem klientiem
Liepājā,

2017.gada 14.septembrī

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS
DIENESTS”, reģistrācijas Nr. 90000035266, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3,
Liepāja, LV 3401, tā direktores vietnieces Santas ALTĀNES personā, kura rīkojas saskaņā ar
Nolikumu, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “VIEDAGA”, reģistrācijas Nr.42103050402, juridiskā adrese: Avotu iela 2-2,
Liepāja, LV 3401, tās valdes locekles Daces ZEMĪTES personā, kura rīkojas saskaņā ar
Statūtiem (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti PUSES un
katra atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Ēdiena pagatavošana un piegāde Liepājas
pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem
klientiem” (LPP 2017/103) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas
par sekojošo:

1.1.

1.2.
1.3.

1. Līguma priekšmets
PASŪTĪTĀJS pasūta un pērk, bet PIEGĀDĀTĀJS pagatavo un piegādā ēdienus
Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības
traucējumiem klientiem (turpmāk – PAKALPOJUMS) saskaņā ar Līguma, iepirkuma
procedūras Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, kā arī atbilstoši PIEGĀDĀTĀJA
minētajā iepirkumā iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam un tehniskajā specifikācijā
norādīto prasību izpildes aprakstam, kuru kopijas pievienotas līgumam un ir tā
neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk – Pielikums).
Pakalpojuma apraksts, uzskaitījums, cena un piegādes noteikumi ir noteikti saskaņā ar
iepirkuma LPP 2017/103 rezultātiem.
PIEGĀDĀTĀJS Pakalpojumu sniedz pēc atsevišķiem PASŪTĪTĀJA veiktajiem
pasūtījumiem, piegādājot ēdienu uz Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas
centru, Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā.

2. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā 2017.gada 18.septembrī un ir spēkā līdz 2018.gada
17.septembrim.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3. Pakalpojuma cena un Līguma summa
Šis ir vienību cenu līgums. PASŪTĪTĀJS Pakalpojumu iegādāsies pēc faktiskās
nepieciešamības.
Maksa par vienas personas ēdināšanu Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas
centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem dienā (pusdienas) ir 1,88 EUR (viens
euro 88 centi) un ar pievienotās vērtības nodokli 21% (turpmāk- PVN), kopā 2,28 EUR
(divi euro 28 centi).
Līguma 3.1.punktā minētajā maksā ir iekļautas ēdiena produktu (izejvielu),
sagatavošanas un piegādes izmaksas, kā arī izmaksas par iepakojumu, atļauju
saņemšanu no trešajām personām un visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas
un citas izmaksas.
Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, Pakalpojuma cena var tikt pārskatīta, ne ātrāk
kā 6 (sešus) mēnešus pēc šī Līguma stāšanās spēkā, tikai gadījumā, ja valstī reģistrētais
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vidējais inflācijas koeficients iepriekšējā pusgada laikā ir palielinājies par ne mazāk kā
10 % (desmit procentiem).
4. Norēķinu kārtība
4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Norēķinu par iepriekšējo mēnesi PASŪTĪTĀJS veic līdz nākamā mēneša 10.datumam,
saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA piestādīto rēķinu, kuru PIEGĀDĀTĀJS iesniedz
PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5.datumam.
Norēķinus PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA līguma 12.punktā
norādīto kontu, kuru PIEGĀDĀTĀJS norāda preču-pavadzīmē rēķinā, pēc kura
veicama samaksa.
Par rēķina samaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad PIEGĀDĀTĀJAM maksājamā
summa izskaitīta no PASŪTĪTĀJA bankas konta.
5. Pakalpojuma kvalitāte
PIEGĀDĀTĀJS apņemas sniegt Pakalpojumu, piegādājot ēdienus, pienācīgā kvalitātē
atbilstoši šīm Līgumam, Pārtikas aprites uzraudzības likumam un uz minētā likuma
pamata izdoto normatīvo aktu prasībām.
Nepieciešamības gadījumā PIEGĀDĀTĀJS uz sava rēķina nodrošina Pakalpojuma
atbilstības novērtēšanu, kas pakļauts valdības noteiktajai obligātajai atbilstības
novērtēšanai. Novērtēšanas nepieciešamību nosaka PASŪTĪTĀJS vai atbildīgās
institūcijas (piemēram, Pārtikas un veterinārais dienests).
Ja PIEGĀDĀTĀJA sniegtais Pakalpojums ir neatbilstošs, PASŪTĪTĀJS nekavējoties
sastāda un paraksta aktu, kurā norāda atklātos trūkumus. Šajā gadījumā
PIEGĀDĀTĀJAM nekavējoties ir pienākums sniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvja
pasūtījumam atbilstošu Pakalpojumu.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt kontroli par Līguma izpildi un Pakalpojuma atbilstību
visām līgumā noteiktajām prasībām, pieaicinot speciālistus un ekspertus atzinumu
sniegšanai.
Ēdienu kvalitātes strīdus gadījumā tiek izveidota komisija, kuras sastāvā ir PUŠU
pārstāvji. Ja PUSES nevar vienoties sarunu ceļā, tiek pieaicināti pārstāvji no
piekritīgām institūcijām.
6. Pakalpojuma sniegšanas un piegādes noteikumi
PIEGĀDĀTĀJS katra mēneša otrās un pēdējās nedēļas ceturtdienā līdz plkst. 14.00
iesniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim ēdienkarti Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta
Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem turpmākajām
divām nedēļām (desmit dienām), kuru PASŪTĪTĀJA pārstāvis saskaņo un rakstiski
apstiprina līdz pašreizējās nedēļas pēdējās darba dienas beigām, nepieciešamības
gadījumā veicot korekcijas.
Par pasūtījumu pieņemšanu un koordinēšanu atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses
ir Silvija OZOLIŅA, tālrunis XXXXX.
PASŪTĪTĀJA pārstāvis paziņo PIEGĀDĀTĀJAM nepieciešamo porciju skaitu
nākamajai dienai katru dienu līdz pulksten 12.00. Par pirmdien nepieciešamo porciju
skaitu paziņo piektdienās līdz pulksten 12.00. Nepieciešamības gadījumā Pretendents
pieņem no Pasūtītāja ārpus kārtas pasūtījumu.
Pasūtīto pasūtījuma daļu PIEGĀDĀTĀJS ar savu transportu piegādā uz Līguma 1.3.
punktā norādīto piegādes adresi.
Pirms kārtējas pasūtījuma daļas pieņemšanas PASŪTĪTĀJA pārstāvis pārliecinās, ka
piegādātā pasūtījuma daļa atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un prasībām.
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6.6.
6.7.

Pasūtījuma daļa ir uzskatāma par piegādātu un pieņemtu dienā, kad PASŪTĪTĀJA
pārstāvis ir pieņēmis pasūtījuma daļu un parakstījis pieņemšanas - nodošanas aktu.
Par pasūtījuma piegādes faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta Preces
pavadzīmi – rēķinu.
Kontaktpersona par pasūtījumu pieņemšanu, komplektāciju un piegādi no
PIEGĀDĀTĀJA puses ir Vita ŠTELMANE, tālrunis XXXXX.

7. Pušu tiesības un pienākumi
7.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums:
7.1.1. veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā paredzētajā kvalitātē, apmērā un termiņos, nodrošinot
pārtikas kvalitātes, derīguma termiņa, marķējuma un reģistrācijas atbilstību Latvijas
Republikā noteiktajiem preces kvalitātes atbilstības standartiem;
7.1.2. piegādāt pārtiku ar transportu, kuram ir Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta pārtikas
transportēšanas atļauja, atbilstoši Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA
pieprasījumam;
7.1.3. nepieciešamības gadījumā uz sava rēķina nodrošināt pārtikas atbilstības novērtēšanu
obligātajās sfērās. Novērtēšanas nepieciešamību nosaka PASŪTĪTĀJS vai atbildīgās
institūcijas (piemēram, Pārtikas un veterinārais dienests);
7.1.4. nekavējoties uz sava rēķina nodrošināt visiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem
atbilstoša pasūtījuma piegādi Līguma 5.3.punktā minētajā gadījumā;
7.1.5. iesniegt rēķinu par Pakalpojumiem šī Līguma 4.1. punktā noteiktā termiņā.
7.2. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt un saņemt samaksu par izpildīto Pakalpojumu
šajā Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā.
7.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums:
7.3.1. veikt samaksu par kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Pakalpojumu Līguma
4.punktā noteiktā kārtībā un termiņos;
7.3.2. nekavējoties telefoniski informēt PIEGĀDĀTĀJU, par šī Līguma 7.4.2.apakšpunktā
minētā akta sastādīšanas faktu, un nosūtīt to PIEGĀDĀTĀJAM pa faksu.
7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
7.4.1. nepieņemt Pakalpojumu un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Pakalpojums
izpildīts neatbilstoši Līguma noteikumiem.
7.4.2. sastādīt aktu par saņemtā Pakalpojuma kvantitātes, sortimenta vai kvalitātes
neatbilstību, tiklīdz tāda tiek konstatēta.
8. Pušu atbildība
PUSES ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi,
kā arī atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus, kuri tai radušies vainīgās PUSES
rīcības dēļ.
8.2. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas PUSES vai tās pilnvaroto
personu vai darbinieku ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
8.3. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par:
8.3.1. sniegtā Pakalpojuma atbilstību visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, kas attiecas uz pārtikas precēm, to uzglabāšanu, transportēšanu, iepakojumu;
8.3.2. PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas pasūtījuma izpildi noteiktajā sortimentā un
daudzumos un piegādi šajā Līgumā noteiktos termiņos;
8.3.3. zaudējumu atlīdzināšanu PASŪTĪTĀJAM, ja tādi tam radušies PIEGĀDĀTĀJA
nolaidīgas darbības vai bezdarbības rezultātā.
8.4. Līgumā noteiktā maksājumu termiņa nokavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā
PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā par katru
kavējuma dienu no preču pavadzīmē - rēķinā norādītās summas, kuras samaksa tiek
kavēta, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no summas, kuras samaksa tiek
kavēta, pamatojoties uz PIEGĀDĀTĀJA iesniegto rēķinu.
8.1.
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

Pasūtījuma piegādes termiņa nokavējuma gadījumā, PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā par katru
nokavējuma dienu no konkrētā pasūtījuma, kura piegāde tiek kavēta, kopējās summas,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu apmērā) no pasūtījuma, kura piegāde tiek kavēta,
kopējās summas. PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM šajā punktā noteikto
līgumsodu arī gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 5.3.punktā un
7.1.4.apakšpunktā noteikto pasūtījuma apmaiņas termiņu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSI no Līguma saistību izpildes.
9. Nepārvarama vara
PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī
neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju
apstākļu rezultātā (Force Majeure). Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi
ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes
institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU kontrolei.
Šādos gadījumos Līguma izpildes termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet
ne ilgāk par 10 (desmit) dienām.
PUSEI par ārkārtēju apstākļu rašanos 5 (piecu) darbdienu laikā ir rakstiski jāinformē
otra PUSE. Pienākums sniegt šo informāciju ir PUSEI, kurai šo apstākļu dēļ rodas
nepārvaramas grūtības izpildīt Līguma saistības.
Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana par ārkārtēju apstākļu iestāšanos otrai
PUSEI, atņem PUSEI tiesības atsaukties uz ārkārtējiem apstākļiem kā pamatu, lai
atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi.

10. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana
10.1. Ja viena PUSE pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai PUSEI ir tiesības iesniegt
rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru PUSE
uzskata par pārkāptu.
10.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
PUSES atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad strīds
tiek risināts vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.3. PUSES var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstiski
par to vienojoties.
10.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
10.4.1. nepārvaramu apstākļu dēļ Pakalpojuma izpilde aizkavējas ilgāk kā par 10 (desmit)
dienām;
10.4.2. PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Pasūtījumu, par
ko PASŪTĪTĀJS ir sastādījis Līguma 7.4.2. apakšpunktā minēto aktu;
10.4.3. ja PIEGĀDĀTĀJA sagatavotais ēdiens nav kvalitatīvs un to apstiprina Nacionālais
veselības dienests vai Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;
10.4.4. PIEGĀDĀTĀJS ar tiesas nolēmumu atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai
pret to trešās personas ceļ šādu prasību tiesā.
10.5. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti
(vairāk kā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas) neveic samaksu par sniegtajiem
Pakalpojumiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.6. Līguma izbeigšanas gadījumā, PIEGĀDĀTĀJS nekavējoties pārtrauc Pakalpojuma
izpildi, par ko tiek sastādīts Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akts un saņem
samaksu par visu līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi veiktu Pasūtījumu (par
kuru samaksa vēl nav veikta) izpildi - 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad
PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji parakstījuši šajā līguma punktā noteikto aktu.
10.7. Ja Līgums tiek izbeigts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad
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PUSEI, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas
tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.
11. Citi noteikumi
11.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, PUSĒM tos parakstot,
un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža.
11.2. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir
sastādīti, ievērojot Līguma 11.1.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.
11.3. PUSES 3 (trīs) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu
rekvizītu izmaiņām.
11.4. PUŠU juridiskā statusa izmaiņu gadījumā Līgums saglabā savu spēku pilnā apjomā to
tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.5. PUSES tām līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām
personām.
11.6. Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos PUSES vadās no Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, ieskaitot 1 (vienu) pielikumu uz
3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs - pie PIEGĀDĀTĀJA.
12.Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Reģistrācijas Nr. 90000035266
E.Veidenbuma iela 3, Liepāja, LV-3401
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.XXXXXXXXXX

SIA “Viedaga”
Reģistrācijas Nr.42103050402
Avotu iela 2-2, Liepāja, LV-3401
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.XXXXXXXXX

__________________S.ALTĀNE

____________________ D.ZEMĪTE
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