Iepirkuma līgums Nr. PIKC LVT 2017/13 -1
Pārtikās produktu iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra
„Liepājas Valsts tehnikuma” mācību virtuvei
Liepājā,

2017. gada 9.jūnijā

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”, tā direktora Agra Ruperta
personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts „Pircējs”, no vienas
puses, un SIA “G.Grūdupa uzņēmums”, reģistrācijas Nr.42103007522, tās valdes locekļa Guntara
Grūdupa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Pārdevējs”, no
otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti „Līdzēji”, pamatojoties uz
Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” rīkotā iepirkuma „Pārtikas
produktu piegāde” (identifikācijas Nr.PIKC LVT 2017/13), turpmāk šī līguma tekstā saukta
„iepirkums”, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk
- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar Pārdevēja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot
pārtikas preces, turpmāk tekstā - Preces, Pircējam. Preces un to kvalitātes prasības norādītas
Līguma 1.pielikumā, Preču daudzums atbilst Pārdevēja iesniegtajam tehniskajam un finanšu
piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šī līguma tekstā Piedāvājums (līguma 2.pielikums).
1.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līgumā norādītais preču apjoms ir maksimālais plānotais
piegādājamais apjoms un ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties preces
atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
1.3. Pārdevējs piegādā kvalitatīvu ikdienas pasūtījumam atbilstošu Preci, kā arī garantē nekvalitatīvas
preces nomaiņu atbilstoši šī līguma nosacījumiem.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līguma summa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi
saistītos izdevumus, nepārsniedz EUR 3014,09 (trīs tūkstoši četrpadsmit euro, 09 centi), tajā skaitā
PVN 21% (divdesmit viens procenti) EUR 523,11 (pieci simti divdesmit trīs euro, llcenti),
turpmāk šī Līguma tekstā saukta Līguma summa, ko sastāda iepirkuma daļu līgumcenas sekojošos
apmēros:________________________ ________________ ________________ ____________________
Piedāvātā kopējā
Piedāvātā kopējā
līgumcena par
PVN
līgumcena par visu
Iepirkuma
Iepirkuma daļas
visu iepirkuma
iepirkuma daļu, ar
21% (EUR)
daļa
nosaukums
daļu, neskaitot
PVN 21% (EUR)
PVN (EUR)
103,36
595,56
492,20
1.dala
Svaigas zivis
178,78
31,03
147,75
3.dala
Maize
115,30
664,33
549,03
7.dala
Siers, siera produkti
105,61
608,51
502,90
8.dala
Apstrādātas zivis
966,91
799,10
167,81
Saldēti pārtikas produkti
11 .dala
2.2.

2.3.

2.4.

Līgumcenā iekļauti nodokļi, nodevas un visas ar piegādi saistītās izmaksas - transporta izdevumi
līdz piegādes vietai un izkraušanas izdevumi, tara, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus
cenu svārstībām.
Pircēja veiktā iepirkuma ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir norādīta pārtikas produkta
vienas vienības cena neatkarīgi no sezonālām cenu svārstību iespējām, ko Pārdevējs nedrīkst
paaugstināt visā Līguma spēkā esamības laikā.
Apmaksu par piegādātajām Precēm Pircējs veic saskaņā ar piegādāto Preču vērtības summu, kas
norādīta preču pavadzīmē, ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu. Pircējam
samaksa jāizdara 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas.
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2.5.

2.6.

2.7.

Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā noteiktā
kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu Preci un
atbilstošu Līguma noteikumiem.
Izbeidzoties Līguma termiņam vai pārtraucot Līgumu pirms termiņa, Līdzēji sastāda un apstiprina
savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Līdzēji fiksē katra Līdzēja izpildītās un neizpildītās
saistības. Pircējam ir tiesības viena mēneša laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņemšanas
iesniegt Pārdevējam savus iebildumus par norēķinu pareizību.
Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preces pievienotās vērtības nodokļa likme, Preces
cenas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes
izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preces cena un līguma summa
bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas.

3. Preces piegādes kārtība
3.1. Pircējs telefoniski pa tālr. 29211462 vai pa e-pastu velnciems@gmail.com paziņo Pārdevējam
par nepieciešamo preču daudzumu. Pārdevējs Preci piegādā Ventspils ielā 51, Liepājā, ievērojot
atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajiem termiņiem.
3.2. Pircējs Līguma darbības laikā ir tiesīgs pasūtīt Preci tādā apjomā un daudzumā, kas ir atbilstošs
objektīvai nepieciešamībai.
3.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un Līdzēju
pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas pavadzīmi - rēķinu, kas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.4. Pircējam ir tiesības pirms Preču pieņemšanas pārbaudīt Preces, nepieņemt tās un neparakstīt Preču
pavadzīmi - rēķinu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Preces Tehniskajai specifikācijai, vai
neatbilst Līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā veiktajam Preču pasūtījumam, iesniedzot
Pārdevējam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 24 (divdesmit četru)
stundu laikā piegādāt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa
nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.
3.5. Pircējs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces
saņemšanas.
3.6. Pārdevējs nes pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preču
pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim.
3.7. Ja Preces defektu nav iespējams atklāt pie pieņemšanas, bet tikai atverot taru vai iepakojumu, tad
par Līguma prasībām neatbilstošo Preci, ko Pircējs pieņēmis, parakstot Preču pavadzīmi - rēķinu,
Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc fakta konstatēšanas,
nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi : velnciems@gmail.com, uzaicinot Pārdevēju sastādīt
divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas 1
(vienas) darba dienas laikā jāierodas Pircēja Preces piegādes vietā. Pārdevēja neierašanās
gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās. Pārdevējam Līguma
prasībām neatbilstošā Prece jāapm aina pret kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu 24
(divdesmit četru) stundu laikā pēc šajā punktā minētā akta sastādīšanas brīža.
3.8. Līguma izpildes laikā Pircējam ir tiesības samazināt līguma 1.pielikumā norādīto Preču plānotos
piegādes apjomus, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā, vai, vienojoties ar Pārdevēju,
grozīt preces pielikumā minēto sortimentu līgumcenas ietvaros. Piegādājamās Preces kopējais
apjoms var tikt mainīts līdz 10 % apmērā Līguma summas ietvaros, atbilstoši Pircēja nepieciešamo
Preču daudzumam. Piegādājamo Preču apjomu Pircējam ir tiesības noteikt vienpusēji.
4. Kvalitāte un garantija
4.1. Pārdevējs garantē, ka Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Pārdevējs garantē pārtikas preču derīguma termiņu no Preces nodošanas dienas saskaņā ar Preces
dokumentāciju, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Līguma 1.pielikums).
4.3. Preču kvalitātei, iepakojumam un marķējumam jāatbilst ražotāja apstiprinātam datumam.
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5. Līguma izpildes termiņš un kārtība
5.1. Līgums ir spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz šī līguma 2.1.punktā norādītās līguma
summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 10.septembrim.
5.2. Par piegādātās Preces kvalitāti un tās atbilstību noteiktajām sanitārajām, veterinārajām un citām
normatīvo aktu prasībām pilnībā atbild Pārdevējs.
6. Līdzēju saistības un atbildība.
6.1. Pārdevēja saistības:
6.1.1. Pārdevējs apņemtas veikt savlaicīgu Preces piegādi Pircējam Preces izgatavotāja standarta
iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to
transportējot;.
6.1.2. Pārdevējs veic Preces piegādi un nodošanu Pircēja pārstāvim kopā ar visiem
nepieciešamajiem dokumentiem (preču pavadzīmes, atbilstības un kvalitātes sertifikāti
u.c.);
6.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR normatīvo aktu prasībām.
6.1.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādei un darbam ar Preci izmantot materiālu,
metožu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas
atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pārdevējs ir atbildīgs, lai visiem viņa
iesaistītajiem darbiniekiem, kuri strādā ar pārtikas Precēm būtu izieta obligātā medicīniskā
pārbaude un medicīniskās komisijas atļaujas darbam ar pārtikas precēm.
6.1.5. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircēja norādītajā darba laikā.
6.1.6. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot LR spēkā esošo
darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
6.1.7. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
6.1.8. Ja līgumā noteiktajā termiņā (saskaņā ar Līguma 3.4. un 3.7.punktu noteikumiem) Pārdevējs
neapmaina nekvalitatīvo Preci, tad tas 10 (desmit) dienu laikā atmaksā Pircējam
nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 10% apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas.
6.1.9. Ja Pārdevējs Līgumā noteiktajā termiņā (saskaņā ar Līguma 3.1.punkta prasībām) kavē
preču piegādi vairāk kā par 1 (vienu) stundu, Pircējam ir tiesības nepieņemt Preces. Par
katru kavējuma stundu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1 (viena) % apmērā no
nepiegādāto preču vērtības, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nepiegādāto preču vērtības.
6.1.10. Pircējam ir tiesības līgumsodu un radušos zaudējumu summas ieturēt, samazinot kārtējo
Pārdevējam veikto maksājumu.
6.1.11. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam, ja
Pārdevējs sistemātiski (vairāk nekā divas reizes) pārkāpj Līgumā noteiktās saistības.
6.2. Pircēja saistības:
6.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Par
samaksas kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam 0,1 % apmērā no neapmaksātās rēķina
summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda.
6.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei.
6.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu.
6.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena
vai otra Līdzēja vai tā darbinieka, kā arī šo Līdzēju līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
7.
Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana
7.1. Līgumu var izpildīt, grozīt (izņemot atsevišķu preču cenas un kopējās līgumcenas palielināšanu)
vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek
noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, brīdinot Pārdevēju 10 (desmit) dienas iepriekš,
ja Pārdevējs atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj Līgumā minētās saistības.
7.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot Pārdevēju, nekavējoties, ja tiek
konstatēts, ka piegādātā Prece neatbilst LR normatīvo aktu prasībām un ja piegādātā Prece vai pats
piegādes process var radīt jebkādus draudus Pircējam (tajā skaitā izglītojamo drošībai un veselībai).

7.4. Līdzējiem nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma, ja otra puse pilda līgumā uzņemtās saistības.
7.5. Ja Pārdevējs vienpusēji atkāpjas no līguma, tam jām aksā Pircējam līgumsods 10% apmērā no
kopējās līguma summas. Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto
līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.
8. Strīdu risināšanas kārtība
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja
Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā tiesā.
9. Nepārvarama vara
9.1. 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, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski
ierobežo un aizskar līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam, norādot kādā termiņā pēc viņa uzskata ir
iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde un pēc pieprasījuma, šādam
ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturo.
10. Citi noteikumi
10.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.2. 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 šī
līguma noteikumu tulkošanu.
10.3. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē mācību virtuves vadītāju Baibu
Bergholcu, tālrunis 25617836.
10.4. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē Guntaru Grūdupu, tālrunis
29211462.
10.5. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Preces
pieņemšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu
iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
10.6. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. Līgumam ir 2 pielikumi, kas ir līguma
neatņemas sastāvdaļas:
10.6.1. 1.pielikums - tehniskā specifikācija/ tehniskais piedāvājums uz 5 (piecām) lapām;
10.6.2. 2.pielikums - Pārdevēja finanšu-tehniskais piedāvājums uz 16 (sešpadsmit) lapām.
11. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pircējs:
Profesionālās izglītības kompetences centrs
„Liepājas Valsts tehnikums”
reģ. Nr. LV90009516617
Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405
banka: Valsts kase
kods: TRELLV22
konts: LV20TREL215066400100

Pārdevējs:
SIA „ G.Grūdupa uzņēmums”
Reģ.Nr. 42103007522
Juridiskā adrese: Krūmu iela 23, Liepāja,
LV-3405
Banka: DnB Banka
Konts : L V 67R IK 00002010303141

