1
IEPIRKUMA LĪGUMS
Nr. 6.1-1.341/14
„PAR ZIEMASSVĒTKU SALDUMU PACIŅU PIEGĀDI”
Stopiņu novadā

2014.gada 24.novembrī

Stopiņu novada dome, Reģ. Nr. 90000067986, turpmāk tekstā saukta PIRCĒJS, domes
priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” un domes nolikuma pamata, no vienas puses, un
SIA “SMART SEGMENT”, Reģ.Nr.44103053676, juridiskā adrese Skolas iela 6-19, Vaidava,
Kocēnu novads, LV-4228, turpmāk tekstā saukta PĀRDEVĒJS, tās valdes priekšsēdētāja Alvis
Zelčs personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PARDEVĒJS saskaņā ar PIRCĒJA pasūtījumu, kas atbilst Tehniskajai specifikācijai
(Pielikums Nr. 1) pārdod un piegādā, bet PIRCĒJS pērk 1970 (viens tūkstotis deviņi simti
septiņdesmit) gab. Ziemassvētku saldumu paciņas, turpmāk sauktas Prece.
1.2. PĀRDEVĒJS, sagatavojot saldumu paciņas, tajās ievieto arī PIRCĒJA iesniegto pārsteiguma
dāvanu (auduma maisiņš/soma; izmērā 360x410mm) (katrā paciņā 1 gab.).
1.3. PĀRDEVĒJS ar savu transportu veic Preces piegādi:
Nr.p.k. Izglītības iestāde

Bērnu skaits

1

668

Piegādi veikt ne vēlāk
kā līdz
08.12.2014.

114

08.12.2014.

115

08.12.2014.

322

15.12.2014.

3

15.12.2014.

14

15.12.2014.

2

3

4

5

6

Ulbrokas vidusskola,
Adrese: Vālodzes,
Stopiņu novads
Stopiņu pamatskola –
skola
Adrese: Līdumnieku
iela 10, Saurieši, Stopiņu
novads
Stopiņu pamatskola –
pirmsskolas izglītības
iestāde
Adrese: Līdumnieku
iela 10, Saurieši, Stopiņu
novads
Ulbrokas mūzikas un
mākslas skola
Adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads,
piegāde uz skolu.
Gaismas
internatpamatskola
Adrese: : Institūta iela
1a, Ulbroka, Stopiņu
novads, piegāde uz Domi.
Upesleju
internātpamatskolarehabilitācijas centrs
Adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads,
piegāde uz Domi.

2
7

8

9

10

PII “Pienenīte”
Adrese: Institūta iela
34a, Ulbroka, Stopiņu
novads
PII „Karlsons”
Adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads,
piegāde uz Domi.
PII „Draugi”
Adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads,
piegāde uz Domi.
Pirmsskolas vecuma bērni
(no 0-6 g.v.)
Adrese: Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads,
piegāde uz Domi.
Pavisam kopā bērni:

387

15.12.2014.

20

15.12.2014.

20

08.12.2014.

307

08.12.2014.

1970

Piegādes adrese: Stopiņu novada dome. Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads.
Kontaktpersona: Stopiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve, tālr. 67910792.
Piegādes laiku iepriekš savlaicīgi saskaņo ar norādīto kontaktpersonu.
1.4. PĀRDEVĒJS apliecina, ka PRECE ir viņa īpašums un pēc PIRCĒJA pieprasījuma iesniedz
PRECES izcelsmi apliecinošus dokumentus. PĀRDEVĒJS apliecina, ka prece ir atbilstošas
kvalitātes, derīguma un atbilstoša lietošanai bērniem.
2. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
2.1. Apmaksu par Preci PIRCĒJS veic, pārskaitot preces vērtības summu, kas norādīta
pavadzīmē - rēķinā, uz Pārdevēja kontu, 5 darba dienu laikā no dienas, kad PIRCĒJS un
PĀRDEVĒJS ir parakstījuši, preču pavadzīmi – rēķinus par visu preces apjomu (1970 gab.).
2.2. PRECES cena par visu apjomu EUR bez PVN 5342.64 un PVN 21 % apmērā, EUR
1121.95, EUR ar PVN 6464.59. Vienas paciņas cena EUR bez PVN 2.712.
2.3.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad PĀRDEVĒJA kontā ienāk Preces vērtības
summa.
2.4. Cenā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar saldumu piegādi, paciņas pakopšanu un piegādi
Stopiņu novada domei.
3.PRETENZIJAS
3.1. Pretenzijas PĀRDVĒJAM attiecībā uz preces kvalitāti PIRCĒJS var izteikt gadījumā, ja tiek
konstatēti defekti, 5 dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža.
3.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi pusēm jāizskata ne ilgāk kā 5 dienu laikā no
pretenzijas saņemšanas dienas.
4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA
4.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo līgumu, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā,
atrisinās LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanas aktiem.
4.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas
aktiem.
4.3. Ja PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM nepiegādā šā līguma 1.1. punktā minēto Preci 1.2.. punktā
minētajos termiņos, PIRCĒJS ir tiesīgs ieturēt no PĀRDEVĒJA soda naudu 0.1% apmērā no
laikā nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no
nepiegādāto preču vērtības. Līgumsoda summu PIRCĒJS ietur no kopējās maksājamās summas.
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4.4. Ja netiek ievērots apmaksas termiņš, kurš norādīts līguma 2.1. punktā, PIRCĒJS maksā soda
naudu 0.1% apmērā no summas, kas norādīta šajā līgumā par katru kavējuma dienu, bet kopumā
ne vairāk kā 10% no neapmaksāto preču vērtības. Summas, kuras apmaksā PIRCĒJS, vispirms
tiek ieskaitītas soda naudās. Soda naudu apmaksa neatbrīvo PIRCĒJU no līgumsaistību izpildes.
4.5. Ja PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM nepiegādā šā līguma 1.1. punktā minēto Preci, LĪGUMA 1.2.
punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no līguma izpildes. PĀRDEVĒJS
PIRCĒJAM šai gadījumā maksā līgumsodu 30% apmērā no kopējās līguma summas, samaksu
veicot 20 dienu laikā no rēķina saņemšanas.
4.6.Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama
no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
5.1. Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses un tas darbojas
līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei.
5.2. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti
rakstveidā un ja tos ir parakstījušas abas puses, vai to pilnvarotu personu pārstāvji.
5.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja PIRCĒJAM ir nepieciešamas papildus
Ziemassvētku saldumu paciņas, vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Piegādāto preču apjoms var
mainīties +/- 10%.
5.4. Līgumu var lauzt jebkurā laikā pēc abu pušu savstarpējas vienošanās.
5.5. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS līgumā noteiktā laikā nepiegādā Preci, PIRCĒJAM ir tiesības
vienpusēji lauzt līgumu, par to brīdinot PĀRDEVĒJU. Šādā gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības
pieprasīt no PĀRDEVĒJA zaudējumu atlīdzību, kura rodas līguma neizpildes dēļ.
5.6. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt līgumu bez iepriekšējas otras
puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies
vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
5.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz divām lappusēm ar vienādu juridisko
spēku, pa vienai katrai no pusēm.
5.8. Kontaktpersonas līguma izpildes laikā:
No PIRCĒJA puses: Stopiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve, tālr.
67910792,
No PĀRDEVĒJA puses:
6. PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

Stopiņu novada dome
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a LV 2130
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
As “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

SIA „SMART SEGMENT”
Reģ.Nr.44103053676
Skolas iela 6-19, Vaidava, Kocēnu novads, LV4228, alvis@segment.lv tālr.26485607
AS “SWEDBANK”
Konta Nr.: LV93HABA0551022464319
Kods: HABALV22

____________________ J.Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

___________________ A.Zelčs
Valdes priekšsēdētājs
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Pielikums Nr. 1
“Tehniskās specifikācijas”
Darba uzdevums:
1. Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde 1970 gab. dekoratīvā svētku iesaiņojumā, ar
saldumiem – ne mazāk kā 600 gr. Paciņas sastāvs:
Nosaukums
Konfektes Diana sv., ražotājs LAIMA
Konfektes EKSTRA ar vafelēm, ražotājs LAIMA
Konfektes Kazino, ražotājs LAIMA
Konfektes EKSTRA ar riekstiem, ražotājs LAIMA
Konfektes MIGLE, ražotājs KARŪNA
Konfektes MASKA, ražotājs LAIMA
Konfektes Vāverīte, ražotājs LAIMA
Konfektes Piena Gardums, ražotājs Laima
Konfektes TRIFELES, ražotājs Laima
Konfektes VĒSMA, ražotājs Laima
Konfektes LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS, ražotājs Laima
Konfektes VINNIJS, ražotājs Laima
Mīksto karameļu mais.FRUCTIS
Karam. Augļu-ogu buķete, ražotājs LAIMA
Karam. Augļu-ogu ledenes, ražotājs LAIMA
Karam.LAIMA ar bumb.,dzērv.,upeņu pild.
Mīksto karameļu maisījums, ražotājs LAIMA
Laima Cepumi "Selga" 180gr

daudz.,gb
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
4
5
5
5
4
1

2. Paciņas saturā minētajām konfektēm var piedāvāt ekvivalentus. Pretendentam jāpierāda,
ka prece ir ekvivalenta.
3. Piegādātajām konfektēm jābūt ar vismaz 3 (trīs) mēnešu derīguma termiņu, kvalitatīvām
(nav sakusušas, nav saspiestas, nav saplacinātas, nav citu defektu), nesaplēstā un izturīgā
iepakojumā.
4. Pretendents paciņas saturu ievieto Ziemassvētkiem atbilstošā iepakojumā, no izturīga,
dekoratīva materiāla un aizsien ar krāsainu lentu. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu
iepirkumā, piedāvā vismaz trīs dažādus iepakojuma variantus, lai Pasūtītājs līguma
slēgšanas brīdī varētu izvēlēties sev interesējošo.
5. Papildus norādītajam paciņas sastāvam, Pretendentam paciņās jāievieto arī Pasūtītāja
iesniegto pārsteiguma dāvanu (auduma maisiņš/soma; izmērā 360x410mm), katrā paciņā
būs jāievieto viena pārsteiguma dāvana. Pārsteiguma dāvanu var locīt, rullēt vai kādā
citādākā veidā to ievietot iepakojumā kopā ar saldumiem.
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

Stopiņu novada dome
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a LV 2130
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
As “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908

SIA „SMART SEGMENT”
Reģ.Nr.44103053676
Skolas iela 6-19, Vaidava, Kocēnu novads, LV4228, alvis@segment.lv tālr.26485607
AS “SWEDBANK”
Konta Nr.: LV93HABA0551022464319
Kods: HABALV22

____________________ J.Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

___________________ A.Zelčs
Valdes priekšsēdētājs

