LĪGUMS Nr. 6.1-1.46/14
Stopiņu novads

2014.gada 25.februārī

Stopiņu novada dome, reģ.Nr. 90000067986, turpmāk tekstā saukta PIRCĒJS, domes
priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
un Stopiņu novada domes 2013.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.10/13 „STOPIŅU
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” pamata, no vienas puses, un
IK „Lat audio”, Reģ. Nr. 42402001042, turpmāk tekstā saukta PĀRDEVĒJS, tās vadītāja Jura
Ruļuka personā, kuraš darbojas pamatojoties uz Statūtiem,
pamatojoties uz izsludinātā iepirkuma „Mūzikas instrumentu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolai”, Identifikācijas Nr. SND 2014/4(8.2), procedūras rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums
Nr.1), pēc līguma abpusējas parakstīšanas, piegādā šādus mūzikas instrumentus Ulbrokas mūzikas
un mākslas skolai un šādā termiņā:
Tehniskā specifikācija

Daudzums

Weltmeister Casotto 374 taustiņakordeons ar koferi un 1
siksnām komplektācijā, 37/96/IV/11/5,melnā krāsā, 96
basi, izmērs 442x192 mm, svars10,4 kg, taustiņu
izmērs – standarta 20 mm, diapazons labai rokai f-f```,
diapazons kreisai rokai E-d``#
Weltmeister Supita II taustiņakordeons ar koferi un 1
siksnām komplektācijā, 41/120/IV/11/5,melnā krāsā,
120 basi, izmērs 482x200 mm, svars 12,2 kg, taustiņu
izmērs – standarta20 mm, diapasons labai rokai f-a```,
diapasons kreisai rokai E-d``#

Piegādes
termiņš
Ne vēlāk kā līdz
15.03.2014.

Ne vēlāk kā līdz
01.07.2014.

- turpmāk šā līguma tekstā saukta Prece, bet Pircējs pieņem Preci, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam
Piedāvājumam (pielikums Nr.2).
1.2. Pārdevējs veic garantijas apkalpošanu Precei atbilstoši šā līguma nosacījumiem.
1.3.Pārdevējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Iepirkuma dokumentāciju, tajā skaitā tehnisko
specifikāciju un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
Pārdevējs apliecina, ka Prece ir piegādājama Līguma 1.1.apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī
Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Preču piegādi un izkraušanu atbilstoši tehniskajai
specifikācijai, saistītie izdevumi.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā Līgumcena sastāda EUR ar PVN 9292.16 (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi
euro, 16 centi), kur PVN 21% EUR 1612.69, un summa bez PVN EUR 7679.47 (septiņi tūkstoši
seši simti septiņdesmit deviņi euro, 47 centi).
2.2. Avansa maksājumu 20% apmērā (maksimālā avansa summa 20%) Pircējs samaksā Pārdevējam
10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.3. Pārējo Līgumcenu 80% apmērā Pircējs apmaksā desmit (10) kalendāra dienu laikā pēc
pieņemšanas - nodošanas akta par Preces piegādi abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas,

pārskaitot naudu Pārdevēja šajā Līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā. Apmaksa var tikt veikta
par katru mūzikas instrumenta piegādi atsevišķi.
2.4. Visus šai līgumā noteiktos līgumsodus vainīgā puse apņemas samaksāt viena mēneša laikā no
attiecīga paziņojuma saņemšanas, kavējuma gadījumā maksājot kavējuma procentus 1% apmērā
no aprēķinātās summas par katru nokavēto dienu. Gadījumā ja līgumsoda samaksas pienākums ir
radies pirms šai līgumā noteiktās līgumcenas samaksas veikšanas līgumsodu var ieturēt no
līgumcenas summas.
3. PRECES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
3.1.Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam piegādā Preci pilnā
apjomā, Pircējs pārliecinās par preces kvalitāti un komplektāciju 5 darba dienu laikā un Līdzēju
pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
3.2. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām vai piegādājis Preci, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta
akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš 5 (piecu)
kalendāro dienu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1
% (procenta desmitās daļas) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda EUR 9.29 par katru trūkumu
novēršanas termiņa dienu.
3.3. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
3.4.Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto
trūkumu pilnīgas novēršanas.
3.5.Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku
līdz tās nodošanai Pircējam.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1.Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2.Preces garantijas laiks tiek noteikts 3 (trīs) gadi no Preces pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām.
4.3.Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces
nepareizas ekspluatācijas dēļ.
4.4.Garantijas laikā Pārdevējs apņemas:
4.4.1. nodrošināt Preces bojājumu gadījumā transportēšanu uz un no garantijas remonta
veikšanas vietas par saviem līdzekļiem;
4.4.2. nodrošināt 3 (trīs) gadu telefonisku atbalstu un Preces pilna servisa apkopi tās
ekspluatācijas laikā;
4.4.3. bez maksas veikt bojātās Preces remontu, trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma par
bojājumu saņemšanas. Pusēm savstarpēji vienojoties var tikt noteikts garāks Preces
remonta termiņš;
4.4.4. Ja garantijas remontu nav iespējams veikt 4.4.3. punktā norādītajā laikā, tad, gadījumā,
ja Pircējs prasa, Pārdevējs remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu
Preci.
4.6.Preces garantijas saistību uzskaitījums ir ietverts Precei pievienotajā garantijas talonā.
Neatkarīgi no garantijas talonā teiktā Pārdevējs nodrošina 3 (trīs) gadu garantiju visām mūzikas
instrumentu komplektējošām daļām. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt garantiju Precei, ja nav ievēroti
garantijas talonā, lietošanas instrukcijā un šajā līgumā noteiktie nosacījumi Preces ekspluatācijas
laikā. Garantijas talonu un lietošanas instrukciju Pārdevējs nodod Pircējam piegādājot Preci.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1.Pārdevēja saistības:
5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces komplektēšanu, piegādi un uzstādīšanu, kā arī
Preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā.
5.1.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.1.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādē, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto
darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.1.4. Pārdevējs apņemas Preces piegādes darbus veikt Pircēja personālam izdevīgā darba laikā.
5.1.5. Pārdevējs apņemas, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba
drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
5.1.6. Ja preces lietošanas laikā tiek konstatēts, ka kāda no preces komplektējošajām detaļām
neatbilst specifikācijai, tad Pārdevējs nekavējoties maina neatbilstošo detaļu. Ja detaļas nomaiņa
nav iespējama, tad Pārdevējs piegādā Pircējam jaunu Preci atbilstoši specifikācijai un nomaina
neatbilstošo. Šī nomaiņa tiek veikta bez samaksas.
5.2.Pircēja saistības:
5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei.
5.2.3. Pircējs apņemas veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu
laikā no Preču piegādes, pieņemt tās vai sastādīt defekta aktu, kas nekavējoties iesniedzams
Pārdevējam.
5.2.4. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.
5.3.Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.4.Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas
izpildes.
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
6.1.Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un
kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2.Ja Pārdevējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis
Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā
Pārdevējam jānomaksā Pircējam vienreizējs līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no
Līgumcenas, kas sastāda EUR 929.00.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nespēs vienoties,
jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts LR tiesā, likumā noteiktā kārtībā.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes.
8.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura
satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1.Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.2.Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
9.3.Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā
līguma noteikumu tulkošanu.
9.4.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4(četrām) lapām un pielikumiem, ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
9.5.No Pircēja puses pilnvarotie pārstāvji, kas ir tiesīgi parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu šī
līguma izpildes laikā ir Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas direktore V.Pinne.
9.6.Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē Juris Ruļuks: 26440556.
9.7.Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces
pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu,
iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
9.8.Līguma Pielikumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa: Pielikums Nr.1- Tehniskā specifikācija,
Pielikums Nr.2- IK „Lat audio” piedāvājums.
6. PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS:
Stopiņu novada dome
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Stopiņu
novadā, Stopiņu novads, LV-2130
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
As „SEB banka”,
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

PĀRDEVĒJS:
"IK Lat audio”,
Reģ. Nr. 42402001042
Nākotnes 16, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
As „SEB banka”,
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV08UNLA0050008267726
Tālr. 26440556, fonomaster@inbox.lv

____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

____________________ Juris Ruļuks
Vadītājs

Pielikums Nr.1
Līgumam Nr. 6.1-1.46/14
Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija
„Mūzikas instrumentu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai”
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai nepieciešami 2 (divi) akordeoni, kurus atzīst akordeona spēles
profesionāļi:
Tehniskā specifikācija
Daudzums
Weltmeister Casotto 374 taustiņakordeons ar koferi un 1
siksnām komplektācijā, 37/96/IV/11/5,melnā krāsā, 96 basi,
izmērs 442x192 mm, svars10,4 kg, taustiņu izmērs –
standarta 20 mm, diapazons labai rokai f-f```, diapazons
kreisai rokai E-d``#

Piegādes termiņš
Ne vēlāk kā līdz
15.03.2014.

Weltmeister Supita II taustiņakordeons ar koferi un siksnām 1
komplektācijā, 41/120/IV/11/5,melnā krāsā, 120 basi,
izmērs 482x200 mm, svars 12,2 kg, taustiņu izmērs –
standarta20 mm, diapasons labai rokai f-a```, diapasons
kreisai rokai E-d``#

Ne vēlāk kā līdz
01.07.2014.

Mūzikas instrumentu piegādes nosacījumi:
1. Piedāvātajiem mūzikas instrumentiem, to sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jaunām un
nelietotām, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. Piedāvājuma
cenā ir jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajām specifikācijām atbilstošu
mūzikas instrumentu un to piederumu piegādi Ulbrokas mūzikas un mākslas skolai Stopiņu
novadā, Ulbrokā, Institūta ielā 1b.
2. Pretendentam jāpiedāvā norādītie akordeoni vai ekvivalenti skaņas kvalitātei.
3. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus mūzikas instrumentus, Pretendentam jānodrošina, ka
kompetentiem Pasūtītāja pārstāvjiem ir iespēja pārbaudīt piedāvāto mūzikas instrumentu
skaņas un tehnisko kvalitāti. Ja piedāvāto mūzikas instrumentu skaņas un tehniskā kvalitāte
Pasūtītāja pārstāvjus neapmierinās, instrumenti netiks atzīti par ekvivalentiem un netiks
pirkti no konkrētā piegādātāja.
Piegādātajiem mūzikas instrumentiem jānodrošina:
1. Garantija vismaz 3 (trīs) gadi no preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas
dienas;
2. Pilna servisa apkope visā garantijas periodā;
3. Mūzikas instrumentiem pirms nodošanas pasūtītājam ir jābūt lietošanas kārtībā, t.sk.,
noskaņotiem;
4. Lietošanas instrukcijas un ekspluatācijas noteikumi valsts valodā, ja tādi ir paredzēti.
PIRCĒJS:
PĀRDEVĒJS:
Stopiņu novada dome
"IK Lat audio”,
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Stopiņu Reģ. Nr. 42402001042
novadā, Stopiņu novads, LV-2130
Nākotnes 16, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
As „SEB banka”,
As „SEB banka”,
Kods UNLALV2X
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV08UNLA0050008267726
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908
Tālr. 26440556, fonomaster@inbox.lv
____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

____________________ Juris Ruļuks
Vadītājs

Pielikums Nr.2
Līgumam Nr. 6.1-1.46/14
IK „Lat audio” piedāvājums

