PIRKUMA UN PIEGĀDES LĪGUMS Nr.SM15 - 038

Ventspilī,

2015.gada 28.aprīlī

Ventspils Augstskola, turpmāk - PIRCĒJS, tās rektores Gitas Rēvaldes personā, kas
darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata, no vienas puses, un SIA „Elfa
Distrelec”, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās tirdzniecības vadītāja Eināra PoĜa personā,
kas darbojas uz 02.03.2015. Pilnvaras pamata, no otras puses, abas kopā sauktas Puses
un katra atsevišėi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Elektrisko mehānismu, aparātu,
iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai” (identifikācijas Nr.VeA
2015/06/VP) iepirkuma komisijas sēdes 2015.gada 17.aprīĜa protokolu Nr. VeA
2015/06/VP - 04, noslēdz šo Pirkuma līgumu, turpmāk - Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.PIRCĒJS pērk un PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā elektriskos mehānismus,
aparātus, iekārtas un palīgmateriālus, saskaĦā ar tehnisko specifikāciju, turpmāk
– Prece. Preces specifikācija noteikta Līguma pielikumā Nr.1, turpmāk –
Specifikācija, saskaĦā ar PĀRDEVĒJA piedāvājumu iepirkumam „Elektrisko
mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai“
(identifikācijas Nr.VeA 2015/06/VP), turpmāk - Piedāvājums.
2. PRECES CENA
2.1.Līgumsumma ir EUR 74,78 (septiĦdesmit četri euro 78 centi), tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% (divdesmit viens procents) EUR 12,98
(divpadsmit euro 98 centi), t.sk.:
5.lotē 74 sērijas loăikas komponentes Līgumsumma – EUR 40,03 (četrdesmit
euro 03 centi), t.sk. PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR 6,95 (seši euro
95 centi);
6.lotē 40 sērijas loăikas komponentes Līgumsumma - EUR 34,75 (trīsdesmit
četri euro 75 centi), t.sk. PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR 6,03 (seši
euro 03 centi).
Šajā summā iekĜautas visas Preces piegādes izmaksas līdz PIRCĒJA norādītajai
vietai, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokĜi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar Preci vai tās piegādi.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.PĀRDEVĒJS nodrošina Preces piegādi iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu
Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
3.2.PĀRDEVĒJS piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci.
3.3.PĀRDEVĒJS piegādā Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.4.PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt
pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.
3.5.PIRCĒJS veic Līgumā noteiktajā termiĦā piegādātās kvalitatīvas un Līguma
noteikumiem atbilstošas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.6.Iegādes atbildīgās persona no PIRCĒJA puses – Kārlis KrūmiĦš (tālr.
26330168).

3.7.Piegādes atbildīgā persona no PĀRDEVĒJA puses – Artis Dobrājs (tālr.
26670994)
4. PRECES NODOŠANA UN PIEĥEMŠANA
4.1.PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM piegādā, sagatavo ekspluatācijai Preci PIRCĒJA
norādītajā telpā Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī līdz
2015.gada 29.maijam.
4.2.PĀRDEVĒJS saskaĦo (telefoniski ar Līguma 3.6.punktā norādīto PIRCĒJA
iegādes atbildīgo personu) piegādājamās Preces laiku 3 (trīs) darba dienas pirms
piegādes.
4.3.PĀRDEVĒJS Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu,
specifikāciju, daudzumu, cenu.
4.4.Preces piegāde tiek noformēta, PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM parakstot Preces
piegādes pieĦemšanas – nodošanas aktu.
4.5.Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci
PIRCĒJS rakstveidā paziĦo PĀRDEVĒJAM 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā
pēc Preces pieĦemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas,
uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām.
PĀRDEVĒJAM pēc paziĦojuma saĦemšanas 24 (divdesmit četru) stundu laikā
jāierodas PIRCĒJA norādītajā Preces atrašanās vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās
gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās,
pieaicinot neieinteresētu personu.
4.6.PĀRDEVĒJAM jānomaina nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā
Prece pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc akta sastādīšanas.
4.7.PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem
neatbilstošas Preces pieĦemšanas vai attiecīgi samazināt Preces cenu, ja
PĀRDEVĒJS nerīkojas Līguma 4.5. vai 4.6.punktos noteiktajā kārtībā.
4.8.PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM visus zaudējumus, ja tādi radušies piegādes
laikā, piegādes termiĦu nokavējumu rezultātā vai sakarā ar Preces piegādi.
4.9.PĀRDEVĒJS un PIRCĒJS sniedz viens otram informāciju, kas saistīta ar
Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī izpilda Līgumā noteiktās
saistības ar atbilstošu rūpību un kvalitāti.
4.10. PĀRDEVĒJAM ir jāizpilda, jāpabeidz Preces piegāde saskaĦā ar šo Līgumu,
tā dokumentiem (Pielikumiem), PIRCĒJA sniegtajiem rīkojumiem, kas vērsti uz
šā Līguma izpildi un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un jānovērš
jebkuras nepilnības, kuras radušās PĀRDEVĒJA vainas dēĜ (tajā skaitā arī
vieglas neuzmanības dēĜ), līdz PIRCĒJA prasības ir apmierinātas, ja vien tas nav
pretrunā ar šo Līgumu.
5. KVALITĀTE
5.1.Preces kvalitātei jāatbilst Specifikācijai, Piedāvājumam, Civillikuma 1593.panta
otrās daĜas noteikumiem.
6. GARANTIJAS
6.1.PĀRDEVĒJS nodrošina Preces garantijas remontu 24 (divdesmit četrus)
mēnešus no Preces pieĦemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
6.2.PĀRDEVĒJS veic garantijas remontu 2 (divu) darba dienu laikā no PIRCĒJA
pieprasījuma izdarīšanas dienas. Ja Preces garantijas remontam ir nepieciešams
ilgāks laiks, tad PĀRDEVĒJS šo preci uz garantijas remonta laiku aizvieto ar
līdzvērtīgu. Ja PĀRDEVĒJS uz garantijas remonta laiku, kas pārsniedz 10
(desmit) dienas nevar remontējamo preci aizvietot ar līdzvērtīgu, tad

PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM soda naudu 0,3% (trīs desmitdaĜas no
procenta) no Preces cenas apmērā par katru nokavēto dienu.
6.3.Ja Preces garantijas darbu veikšana saistīts ar Preces pārvietošanu, izjaukšanu
vai citām darbībām, tad PĀRDEVĒJS to veic ar saviem līdzekĜiem.
6.4.Preces garantija saglabājas arī gadījumā ja mainās Preces īpašnieks.
7. NORĒĖINU KĀRTĪBA
7.1.Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Preci tiek
veikta EUR (eiro) ar pārskaitījumu PĀRDEVĒJA bankas kontā 10 (desmit)
darba dienu laikā, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstītu rēėinu pēc PRECES
piegādes pieĦemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
7.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas
pārskaitījumu par Preci PĀRDEVĒJA kontā.
7.3. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko
Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēėināšanās par Preci notiek pēc tās
apmaiĦas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.
8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
8.1.Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces piegādes gadījumā
PĀRDEVĒJA pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas
un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēėina.
8.2.Ja PIRCĒJS neveic Preces apmaksu Līguma 7.punktā noteiktajā termiĦā, tas
maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaĜas no procenta)
apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz
PĀRDEVĒJA sastādītu rēėinu, bet līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt
10% no kopējās līguma summas.
8.3.Ja PĀRDEVĒJS nav piegādājis PRECI šī līguma 4.1.punktā noteiktajā termiĦā
vai ir piegādājis nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstoši Preci, tas
maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas 10
(desmit) darba dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas
dienas.
8.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
8.5.PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS pilnā apmērā atbild viens otram par zaudējumiem,
kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otram Ĝaunprātības vai neuzmanības dēĜ.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas
apstākĜi. Pie nepārvaramas varas apstākĜiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi,
zemestrīce un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš
paredzēt.
9.2.Gadījumā, ja iestājas Līguma 9.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākĜi,
Līgumā noteiktie termiĦi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par
kādu nepārvaramas varas apstākĜi aizkavējuši Līguma izpildi.
9.3.Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2
(divu) kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziĦojuma
gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes šī līguma 4.1. un
7.punktā noteiktajā termiĦā.
9.4.Ja nepārvaramas varas apstākĜu dēĜ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 30
(trīsdesmit) kalendārajām dienām, PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no
Līguma par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU 5 (piecas) darba dienas iepriekš
un saĦemt atpakaĜ veiktos maksājumus.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
10.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības
pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma
punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
10.2. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma
līgumu.
10.3. Strīdus un nesaskaĦas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar
Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceĜā. Ja Puses nevar panākt
vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
10.4. Puses ir tiesīgas, savstarpēji vienojoties veikt Līguma grozījumus:
10.4.1. samazinot līguma summu, ja PĀRDEVĒJS šādu līguma summas
samazinājumu var piedāvāt, balstoties uz Preces ražotāja piešėirtām atlaidēm
vai cenu politiku;
10.4.2. ja PĀRDEVĒJA piedāvājumā norādītā Preces modeĜa ražošana ir pārtraukta
pēc PĀRDEVĒJA piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces
ražotājs vai izplatītājs, PĀRDEVĒJS ir tiesīgs šo Preci aizstāt ar citu tās
modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par specifikācijā norādīto, nemainot
attiecīgās Preces cenu;
10.4.3. ja spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz
nodokĜiem un nodevām;
10.4.4. ja PIRCĒJA objektīvu iemeslu dēĜ tiek mainīts iepirkuma apjoms visās lotēs,
izĦemot 1., 10. un 11.lotēs - palielināts vai samazināts katra punkta vai
apakšpunkta pieprasītais daudzums līdz 20% (divdesmit procentiem).
10.5. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiĦa beigām Pusēm savstarpēji
vienojoties.
10.6. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PĀRDEVĒJA
piekrišanas šādos gadījumos:
10.6.1. saskaĦā ar Līguma 9.4.punkta noteikumiem;
10.6.2. ja PĀRDEVĒJS nepiegādā Preci 4.1.punktā noteiktajā termiĦa;
10.6.3. ja PĀRDEVĒJS atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma
noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti.
10.7. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA
piekrišanas, ja PIRCĒJS atkārtoti neveic apmaksu saskaĦā ar Līguma
noteikumiem.
10.8. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.6.punktā noteiktajos gadījumos,
PĀRDEVĒJS atmaksā PIRCĒJAM visas tā iepriekš samaksātās summas 5
(piecu) darba dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas
dienas.
10.9. Ja PIRCĒJS lauž Līgumu bez attaisnojošiem Līguma iemesliem, tas pilnībā
norēėinās ar PĀRDEVĒJU par Preci, kas atbilst Līguma prasībām.
10.10.
Ja PĀRDEVĒJS lauž noslēgto Līgumu bez attaisnojošiem iemesliem,
PĀRDEVĒJS atlīdzina citus tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas
rezultātā.
10.11.
Ja PIRCĒJS vai PĀRDEVĒJS bez šajā Līgumā noteiktā atkāpšanās
pamata vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad tam, kas atkāpjas, ir pienākums
atlīdzināt otram radušos zaudējumus. Par šādu vienpusēju atkāpšanos no Līguma
izpildes bez Līgumā noteiktā atkāpšanās pamata, tas, kurš atkāpies, maksā otram
līgumsodu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas. Šāda
atkāpšanās ir jānoformē rakstveidā.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi.
11.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai atbilstoši Līguma 10.5.,
10.6. vai 10.7.punktu noteikumiem.
11.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos
parakstot un ir spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
11.4. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma slēgšanas sastādītie Līguma
grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 11.3.punkta
noteikumus, ir Līguma neatĦemamas sastāvdaĜas.
11.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēėinu
vai citu rekvizītu izmaiĦām.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām, no kurām 5 (piecas) lapas
aizĦem Līguma teksts, 2 (divas) lapas aizĦem Pilnvaras teksts un 7 (septiĦas) lapas
Specifikācija un piedāvājums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie PĀRDEVĒJA.
12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
Pircējs:
Pārdevējs:
Ventspils Augstskola
SIA „Elfa Distrelec”
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
Piedrujas iela 5a, Rīga, LV-1073
Reă. Nr.90000362426
Reă. Nr.LV40003461829
Valsts kase, kods TRELLV22
AS SWEDBANK
Konta Nr. LV23TREL9150140000000
Kods HABALV22
Konta Nr. LV91HABA0001408047288
____paraksts

______ G.Rēvalde

___ paraksts _________E.Polis

