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IEPIRKUMA LĪGUMS
“Mācību līdzekļu piegāde PII ‘’Pienenīte’’ vajadzībām”

Nr. 6.1-1.353/14

Stopiņu novadā
2014.gada 26.novembrī

Stopiņu novada dome, turpmāk tekstā saukta PIRCĒJS, domes priekšsēdētāja J. Pumpura
personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” un domes nolikuma
pamata, no vienas puses, un
SIA „Hermess”, Spoles iela 6-1, Rīga, LV-1058, Reģ. Nr. 40003057181, turpmāk tekstā saukta
PĀRDEVĒJS, tās valdes priekšsēdētāja Jura Zablovska personā, kurš darbojas pamatojoties uz
Statūtiem,
pamatojoties uz Stopiņu novada domes izsludināto iepirkuma procedūru “Mācību līdzekļu
piegāde PII ‘’Pienenīte’’ vajadzībām””, Identifikācijas Nr. SND 2014/43(8.2.), noslēdz šādu
līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot, t.i. nodot Pircējam, bet Pircējs apņemas pirkt mācību
līdzekļus, t.i. pieņemt no Pārdevēja un pilnā apmērā savlaicīgi apmaksāt pieņemto preci, saskaņā
ar tehniskajām specifikācijām un atbilstoši piedāvājumam Iepirkumā (Pielikums Nr. 1), turpmāk
tekstā saukta Prece, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajām normatīvo
aktu normām.
1.2. Katru konkrēto Preces piegādi apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem Piegādātāja
sastādīta un Pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins (turpmāk Līguma tekstā – Pavadzīme),
kurā konkrēti norādīts Preces nosaukums, daudzums un cena atbilstoši finanšu piedāvājumā
uzrādītajai vienības cenai.
2. PRECES PIRKUMA NOTEIKUMI
2.1. Pārdevējs apņemas nodot, un Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto Preci, Preces partiju
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
2.2. Pircējs apņemas pirkt Preci, veicot konkrētas Preces partijas pasūtījumus saskaņā ar
šī Līguma noteikumiem.
2.2.1. Pircējam Preci, Preces partijas pasūtījumos ir tiesības patstāvīgi noteikt Preces
sortimentu un daudzumu.
2.3. Preces sortiments, daudzums, cenas, kā arī Preces nodošanas un apmaksas termiņš
katrai atsevišķai Preces partijai tiek noteikti pamatojoties uz šī Līguma noteikumiem, atbilstoši
Pārdevēja izrakstītām preču pavadzīmēm – rēķiniem, turpmāk tekstā saukti – PPR.
3. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI
3.1. Pārdevējs pārdod Preci, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumiem, kurus saskaņo Pircēja
un Pārdevēja pilnvarotie pārstāvji. Līguma izpildes termiņš: no 26.11.2014. līdz 26.11.2015. vai
līguma kopējās summas sasniegšanai.
3.2. Pasūtot vai saņemot Preci, Pircēja pilnvarotajam pārstāvim jāsaskaņo ar Pārdevēja
pārstāvi pasūtītās Preces partijas pozīcijas, t.i., Preces sortiments, daudzums, Preces pirkuma
noteikumi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, kā arī piegādes vai saņemšanas vieta.
3.3. Pārdevējs apņemas nodot Preci, Preces partiju atbilstoši Pircēja pasūtījumam un
saskaņotam nodošanas laikam. Piegāde ir jāveic pa daļām, saskaņā ar līgumā norādītās
pilnvarotās personas pieprasījumu.
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3.4. Pārdevēja pārstāvis ir tiesīgs atteikties nodot Pircējam pasūtīto Preci, Preces partiju,
paziņojot par tāda atteikuma iemesliem, norādot to iespējamās novēršanas pasākumus vai iespēju
noformēt citā veidā pasūtījumu.
3.5. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs nepieņemt piegādāto preci, ja tā neatbilst pasūtītajam
sortimentam. Šādā gadījumā, ar citas (atbilstošas preces) piegādi saistītos izdevumus Piegādātājs
sedz par saviem līdzekļiem.
3.6. Par preces nodošanas datumu tiek uzskatīts datums, kad Pircēja pilnvarotais
pārstāvis saņēmis preci un parakstījis preces pavaddokumentus, apstiprinot preces pieņemšanu.
3.7. Pārdevējam Piegāde jāveic 3 (trīs dienu) laikā no pasūtījuma pieņemšanas.
4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
4.1. Pārdevējs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
4.2. Pārdevējs piegādā pasūtīto Preci 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
uz pasūtītāja norādīto saņemšanas vietu.
4.3. Pārdevējs pieņem pasūtījumu uz pārdevēja norādīto e-pastu vai telefoniski.
4.4. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt preču nodošanu, ja Pircējs kavē maksājumus vairāk
par 20 (divdesmit) darba dienām.
4.5. Pārdevējam ir pienākums pārdot Preci par piedāvājumā norādītajām cenām visu
Līguma darbības laiku.
5.PRECES PIEŅEMŠANA – NODOŠANA.
5.1.Preces atbilstību preču pavadzīmē norādītajam, Pircēja pilnvarotais pārstāvis
apstiprina ar savu parakstu uz preču pavadzīmes.
5.2.Preces nodošanas laikā Pārdevējam jāsniedz Pircējam nepieciešamā informācija par
Preces glabāšanas noteikumiem.
5.3.Pārdevējs neatbild par tiem bojājumiem, kas Precei radušies, ja Pircējs nepareizi vai
nevērīgi to uzglabājis.
5.4.Pircēja pilnvarotās personas pasūtījuma veikšanai un PPR parakstīšanai:
Pircēja pilnvarotā persona pasūtījuma veikšanai un PPR parakstīšanai: PII „Pienenīte” vadītāja
Lelde Sturme, tālr. 26558646, 67910984; Pārdevēja pilnvarotā persona tirdzniecības pārstāvis
Armands Aizpurietis, tālr.:29245285, e-pasts: armands@hermess.lv
6. APMAKSAS NOTEIKUMI
6.1. Maksājumi par piegādāto preci tiek kārtoti latos (EUR) pārskaitot naudu uz
Pārdevēja kontu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā no PPR saņemšanas dienas.
6.2. Cenā ir iekļautas transporta izmaksas.
6.3. Pircējs veic Preces apmaksu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norēķinu
kontu.
6.4. Līguma summa par plānoto maksimālo daudzumu visām Precēm sastāda EUR
bez PVN 6134.79 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro, 79 centi), pvn 21% 1288.31,
EUR ar PVN 7423.09.
6.5. Pircējam ir tiesības samazināt un/vai mainīt Preču sortimentu un/vai daudzumu.
7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
7.1.Jebkurš strīds, domstarpības, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek atrisināts Pusēm vienojoties pārrunu ceļā, bet ja Pusēm šādu
vienošanos pārrunu ceļā panākt nav izdevies, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas
normatīvajos atkos noteiktajā kārtībā.
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7.2. Puses ir viena pret otru atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus,
izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti šajā Līgumā.
7.3. Gadījumā, ja Pircējs savlaicīgi neapmaksā saņemto Preci un nokavē šajā Līgumā
noteikto maksājumu termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no PPR
norādītās summas par katru nokavēto dienu, sākot no PPR apmaksas dienas, kas tiek noteikta
saskaņā ar šo Līgumu.
7.4. Gadījumā, ja Pārdevējs savlaicīgi nepiegādā vai nenodod pasūtīto Preci, viņš maksā
Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no Preces cenas par katru nokavēto dienu.
7.5.Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad visi maksājumi ir veikti.
7.6.1.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes. Līgumsods nav
uzskatāms par zaudējumu atlīdzību.
7.7.Ja viena Puse ir pieļāvusi nokavējumu, pildot savas no šī Līguma izrietošās saistības,
otra Puse nav atbildīga par nesavlaicīgu savu saistību izpildi.
7.8. Pārdevējs nav atbildīgs par savu saistību izpildes nokavējumu, ja iespējas izpildīt
savas saistības ierobežoja kādas trešās personas vai citi apstākļi, kurus, slēdzot šo Līgumu,
Pārdevējs nevarēja paredzēt un kurus viņš ar saprātīgu rīcību nevarēja kontrolēt.
7.10.Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī Līguma, ja Līguma saistību izpilde ir kļuvusi
neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
LAUŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz vienu gadu.
8.1.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir
rakstiski un abu pušu parakstīti.
8.2. Puses var lauzt Līgumu savstarpēji vienojoties. Vienošanās ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
8.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu, brīdinot par to Pircēju 30 dienu
laikā pirms Līguma laušanas, gadījumā, ja Pircējs neveic samaksu par Precēm saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
8.4. Pircējam ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu, brīdinot par to Pārdevēju 30 dienu
laikā pirms laušanas, gadījumā, ja Pārdevējs izvairās no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
8.5. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pēc Pasūtītāja iniciatīvas apjomos
(ja apjoms palielinās, tad līdz 30% no kopējās līguma summas) un izpildes termiņos, ja tam ir
objektīvs pamatojums; gadījumā, ja Pārdevējs 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 Pārdevējam,
iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma sagatavošanas
procesā.
8.6. Gadījumā, ja Pārdevējs preci nepiegādā norādītājā termiņā un apjomā, tas maksā
Pircējam 7.4.punktā noteikto līgumsodu un Pircējam ir tiesības pirkt preci no cita piegādātāja.
9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt
visiem tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
9.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tām
kļuvusi zināma, pildot šī Līguma noteikumus.
9.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses,
norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu un zīmogu.
9.4. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Katra no Pusēm saņem 1
(vienu) Līguma eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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9.5. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē pārējo šī
Līguma noteikumu spēkā esamību.
9.6. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā
esošās Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
10. 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”, Ogres filiāle
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

PĀRDEVĒJS:
SIA „Hermess”
Juridiskā adrese: Spoles iela, Rīga, LV-1058,
Reģ. Nr. 40003057181
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV22,
Konts: LV92UNLA0050005561951

____________________ J. Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

____________________ J.Zablovskis
Valdes priekšsēdētājs
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