IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 36J/8

/

Nr. 6.1.-1.261/14

„Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā”
2014.gada 15.augustā
1. Līguma puses

Stopiņu novada dome, Reģ.Nr. 90000067986, adrese Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
no vienas puses, un
SIA “Salons Arka”, Reģ.Nr.40003393043, juridiskā adrese Valguma iela 8/10,
Rīga, LV-1048, tās valdes locekļa Gunta Lucava personā, turpmāk tekstā saukta
Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk Līguma tekstā saukti
arī Puses.
2. Līguma noslēgšanas pamatojums
2.1. Izpildītājs ir piedalījies Pasūtītāja rīkotajā atklātajā konkursā „Skolas mēbeļu
piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr.
SND2014/30(8.2), I DAĻĀ (skolotāja galds ar skapi, grāmatu plaukti, drēbju
skapis).
2.2. Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu, Izpildītājs ir ieguvis tiesības realizēt
savu iesniegto piedāvājumu iepirkuma I daļā (skolotāja galds ar skapi,
grāmatu plaukti, drēbju skapis).
3. Līguma priekšmets
3.1. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod un piegādā šī Līguma 1.pielikumā noteiktās
preces, turpmāk Līguma tekstā sauktus Prece, ievērojot šajā Līgumā un šī Līguma
pielikumos noteikto izpildes kārtību un termiņus.

3.2. Izpildītājs apņemas piegādāt, montēt un uzstādīt preces 30 (trīsdesmit) dienu
laikā, t.i., līdz 2014.gada 15.septembrim Pasūtītāja telpās atbilstoši Pasūtītāja
norādījumiem.
3.3. Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet ar brīdi, kad tā tiek nodota
Pasūtītājam, parakstot preču pavadzīmi.
4. Preces pieņemšanas – nodošanas nosacījumi
4.1. Izpildītājs apņemas saskaņot (rakstiski vai telefoniski) ar Pasūtītāja pilnvarotajām
personām Preces piegādes laiku vismaz 24 (divdesmit četru) stundu laikā pirms
piegādes.
4.3. Par piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs ir piegādājis Preci
atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Pušu pilnvarotā persona parakstījusi
pieņemšanas - nodošanas aktu un pavadzīmi piegādes vietā.
5. Norēķinu kārtība
5.1. Pasūtītājs maksā pirkuma maksu Izpildītājam par Preces pārdošanu EUR bez
PVN 5 266.60 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro, 60 centi), PVN 21%
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EUR 1105,98, EUR ar PVN 6372,58, turpmāk tekstā Pirkuma maksa. Pirkuma maksā
iekļauti Preces piegādes un uzstādīšanas izdevumi.
Pasūtītājs veic norēķinu par periodā pabeigto Preču piegādi, ko apliecina parakstīts
„Akts par izpildīto darbu pieņemšanu” un „Kopsavilkums” un rēķinu par minētajā
atskaitē uzrādītajiem darbiem- piegādēm un uzstādīšanu. Samaksa tiek veikta 5
(piecu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas un rēķina saņemšanas.
Priekšapmaksa tiek dzēsta sākot ar pirmo maksājumu proporcionāli izpildītajam darbu
apjomam.
5.2. Pasūtītājs apņemas Izpildītājam izmaksāt avansa maksājumu 50% apmērā no
kopējās līguma summas, kas sastāda EUR 3186.29, pārskaitot uz Izpildītāja norādīto
kontu 15 (piecpadsmit) bankas darba dienu laikā pēc rēķinu saņemšanas.
5.3. Pasūtītājs gala norēķinu par izpildītiem darbiem veic 10 (desmit) bankas darba
dienu laikā, pēc gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības samazināt un/vai mainīt Preču sortimentu un/vai daudzumu
līdz 10% no kopējā apjoma.
5.5. Pasūtītājs veic Līguma 5.1. punktā minētās summas, turpmāk tekstā – Līguma
summa, samaksu pārskaitot to uz Izpildītāja norēķinu kontu, saskaņā ar izrakstīto
rēķinu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu Preču piegādes.
5.6. Visi maksājumi Izpildītājam šī Līguma ietvaros tiek veikti LVL (Latvijas latos)
pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja norēķinu kontu.
5.7. Izpildītājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
6. Pušu atbildība un sankcijas
6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
6.2. Visu risku par Darbu bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas
līdz to nodošanai ar galīgo pieŅemšanas-nodošanas aktu nes Izpildītājs.
6.3. Par Līguma saistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaŅā ar Līgumu,
Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem. Puses ir materiāli atbildīgas par
līgumisko saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Izpildītājs atbild par šī Līguma
pielikumā minēto Preci saskaņā ar LR Civillikuma 1593. panta prasībām.
6.4. Neviena no Pusēm nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un
izriet no šī Līguma, trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
6.5. Ja Izpildītājs šī Līguma 3.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā piegādājis tehniskajai
specifikācijai neatbilstošu preci, vai arī nav piegādājis Preci tiek sastādīts defekta
akts, kurā Pasūtītāja pilnvarota persona norāda atklātos trūkumus. Izpildītājam par
saviem līdzekļiem tie jānovērš 3 (trīs) dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā un
Preču piegādes kavējuma gadījumā Pārdevējam tiek aprēķināts līgumsods 0.2 %
apmērā no Pirkuma maksas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas.
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6.6. Līgumsodu samaksa, zaudējumu atlīdzība vai atvilkumi neatbrīvo Izpildītāju no
tā pienākumiem pabeigt Darbus vai kādiem citiem pienākumiem saskaŅā ar Līgumu.
6.7. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēĻ vai
izriet no Darbiem, vai Darbu izpildes termiŅa neievērošanas.
6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par uzstādīto aprīkojumu, konstrukcijām un materiāliem,
kas izmantoti Darbos līdz Darbu pieŅemšanas–nodošanas akta parakstīšanas brīdim.
6.9. Izpildītājs atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts
ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu.
6.10. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem
zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja saistību izpildes ietvaros.
6.11. Izpildītājam jānodrošina, ka jebkurš bojājums, kas radīts trešo personu īpašumā
vai valdījumā esošajiem īpašumiem, vai kādām citām vērtībām Darbu veikšanas laikā
vai garantijas termiŅa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības
vai paredzamas rīcības, tiek labots par Izpildītāja paša līdzekĻiem, apmierinot minēto
personu prasības. Ja nodarījumu nevar izlabot vai arī trešā persona to apŅemas izdarīt
pati, Izpildītājs sedz nodarītos zaudējumus.
6.12. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajos termiŅos, tad
Izpildītājs ir tiesīgs piemērot un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,2%
(nulle, komats, divi procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
6.13. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā neizpilda savus pienākumus, Pasūtītājs ir
tiesīgs izbeigt šo Līgumu un pieprasīt atlīdzināt Pasūtītājam nodarītos tiešos un
netiešos zaudējumus. Ja Izpildītājs kavē šī Līguma 3.2. punktā noteikto Preces
piegādes termiņu vai neievēro Līguma 7. punktā noteikto Preču apmaiņas termiņu, tad
tas maksā līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no Pirkuma maksas
par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās līguma
summas.
6.14. Puses tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un
novērst, ietekmēt un par kuras rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī
Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas katastrofas, epidēmijas,
streiki, iekšējie nemieri. Par minēto apstākļu iestāšanos Pusēm jāpaziņo septiņu dienu
laikā. Puses nepārvaramas varas gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa
pagarināšanu, Līguma izbeigšanu vai citu Līguma noteikumu izmaiņu, kamēr
darbojas šie apstākļi un sekas.
7. Garantija
7.1. Izpildītājs apliecina, ka Prece atbilst vispārpieņemtām kvalitātes prasībām un ir
darba kārtībā. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Prece nav darba kārtībā vai ir
nekvalitatīva, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs apmainītu
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nekvalitatīvo vai bojāto Preci pret atbilstošas kvalitātes Preci. Pasūtītājam ir tiesības
pieteikt nekvalitatīvas Preces apmaiņu 3 (trīs)mēnešu laikā no Preču pieņemšanas
dienas. Nekvalitatīvās Preces apmaiņu Izpildītājs veic 10 dienu laikā no rakstveida
pretenzijas saņemšanas brīža.
7.2. Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību Līgumam.
Izpildītājs uzŅemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies
garantijas termiŅā.
Minētās garantijas termiŅš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieŅemšanas-nodošanas
akta abpusējas parakstīšanas brīža.
7.3. Izpildītājam jānodrošina, ka jebkurš bojājums, kas radīts trešo personu īpašumā
vai valdījumā esošajiem īpašumiem, vai kādām citām vērtībām Darbu veikšanas laikā
vai garantijas termiŅa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības
vai paredzamas rīcības, tiek labots par Izpildītāja paša līdzekĻiem, apmierinot minēto
personu prasības. Ja nodarījumu nevar izlabot vai arī trešā persona to apŅemas izdarīt
pati, Izpildītājs sedz nodarītos zaudējumus.
7.4. Izpildītājs, garantijas termiŅā saŅemot Pasūtītāja paziŅojumu, uzŅemas uz sava
rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu
prasībām. Izpildītājam jānodrošina piegādātā aprīkojuma apkopi un remontu
garantijas periodā, izbraucot pie pasūtītāja 24 (divdesmit četru) stundu laikā no
remonta pieteikuma brīža, ja vien Puses nav vienojušās citādi.
7.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam,
norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.
Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 dienām, bet Līdzēji var
vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 5 dienu termiņš
neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas
nekavējoties (ne ilgāk kā 5 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir
tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai
Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais
Līdzējs.
7.6. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu
akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī
Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku,
kad akts ir ticis sastādīts.
8. Pārējie noteikumi
8.1. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo
vārdā slēgt Līgumu ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un
pienākumus.
8.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai līdzēju
saistību izpildei.
8.3. Izmaiņas Līgumā vai papildinājumi stājas spēkā un kļūst par neatņemamu un
būtisku sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pēc Pasūtītāja iniciatīvas
izpildes apjomos un izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs pamatojums; gadījumā, ja
Izpildītājs atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek
reorganizēts vai notiek uzņēmumu pāreja; vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Līguma
grozījumi līguma summā nav pieļaujami par gadījumiem, kurus Izpildītājam,
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iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma
sagatavošanas procesā.
8.4. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceļā. Ja nav iespējams
vienoties, jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties LR tiesu iestādēs strīdus izšķiršanai.
8.5. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tai skaitā, Preces pavadzīmē
Izpildītājs norāda līguma numuru.
8.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam katram līdzējam.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.7. Ar šo Līgumu Pasūtītājs no savas puses pilnvaro Ulbrokas vidusskolas
direktoru Normundu Balabku, tālr. Tālr.: 29685605, savukārt Izpildītājs pilnvaro
Jāni Bakmani, tel. 67611506; 29181714, kontrolēt šī Līguma izpildi, kā arī parakstīt
visus Līgumā minētos aktus.
9. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Būvuzņēmējs:

Stopiņu novada dome

SIA „SALONS ARKA”

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Reģ.Nr.40003393043
Stopiņu novads, LV 2130
juridiskā adrese Valguma iela 8/10, Rīga,
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
LV-1048
Valsts kase
LV90HABA0001408051477
Kods UNLALV2X
A/S Swedbank
LV30TREL9801370809610
Tālr. 67611506, janis@salonsarka.lv
____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs
Z.v.

____________________ Guntis Lucavs
Valdes loceklis
Z.v.
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LĪGUMA 1.pielikums
Ulbrokas vidusskolas 2014./2015. m.g. mācību procesa nodrošināšanai
nepieciešamo mēbeļu specifikācija.

Iepirkuma 1.daļa
Nr. Nosaukums
p.k.
1. Skolotāja galds ar skapi un
atvilkni. Laminēta skaidu
plātne
24 mm
bieza (virsma). Galda virsma
aplīmēta 2 mm ABS maliņu.
Korpuss aplīmēts ar 0,4 mm
ABS maliņu.
Korpusa galds ar priekšējo
paneli. Kompelktācijā sānu
skapis ar durvīm un 1
izvelkamu atvilktni.

Mēbeles izskats

skaits,
gb
9

Materiāls-lamināts
dižskābārdis
platums-1500 mm,
dziļums-600 mm, augstums740 mm.
Izmēri var mainīties +/-5%
robežās.
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2.

Grāmatu plaukts ar lamināta
durvīm. 5 plauktu ailes.
Korpuss no 16mm biezas
laminētas skaidu plātnes.
Virsma no 24mm biezas
laminētas skaidu plātnes.
Korpuss aplīmēts ar 0,4mm
ABS maliņu
Plauktu ailes piemērotas
dokumentu mapēm. Plauktiem
iespējama augstumu
regulācija. Plaukts ar durvīm
2 apakšējiem plauktiem. 3
augšējie plaukti atvērti.
Materiāls-lamināts
dižskābārdis

39

platums- 700 mm
dziļums- 370 mm
augstums-1970 mm
Izmēri var mainīties +/-5%
robežās.
3.

18
Grāmatu plaukts ar lamināta
un stikla durvīm. 5 plauktu
ailes. Korpuss no 16mm
biezas laminētas skaidu
plātnes. Virsma no 24mm
biezas laminētas skaidu
plātnes. Korpuss aplīmēts ar
0,4mm ABS maliņu. Plauktu
ailes piemērotas dokumentu
mapēm. Plauktiem iespējama
augstumu regulācija. Plaukts
ar durvīm 2 apakšējiem
plauktiem un stikla durvīm 2
augšējiem plauktiem. Vidējais
plaukts-vaļējs.
Materiāls-lamināts
dižskābārdis
platums- 700 mm
dziļums- 370 mm
augstums-1970 mm
Izmēri var mainīties +/-5%
robežās.
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4.

Drēbju skapis. Korpuss no
16mm biezas laminētas skaidu
plātnes. Virsma no 24mm
biezas laminētas skaidu
plātnes. Korpuss aplīmēts ar
0,4mm ABS maliņu.
Augšējais plaukts lieliski
piemērots cimdiem, cepurēm
un citu priekšmetu
novietošanai. Skapja iekšpusē
ir izvelkams stienis.
Komplektācija ar durvīm
skapja augstumā.
Materiāls-lamināts
dižskābārdis

7

platums- 700 mm
dziļums- 370 mm
augstums-1970 mm
Izmēri var mainīties +/-5%
robežās.

Pasūtītājs:

Būvuzņēmējs:

Stopiņu novada dome

SIA „SALONS ARKA”

Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Reģ.Nr.40003393043
Stopiņu novads, LV 2130
juridiskā adrese Valguma iela 8/10, Rīga,
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
LV-1048
Valsts kase
LV90HABA0001408051477
Kods UNLALV2X
A/S Swedbank
LV30TREL9801370809610
Tālr. 67611506, Edmunds@salonsarka.lv
____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs
Z.v.

____________________ Guntis Lucavs
Valdes loceklis
Z.v.
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