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Iepirkum a līgum s Nr. PIK C LVT 2017/15 -2
Liepājā,

2017. gada 13.septem brī

Profesionālās izglītības kom petences centrs „Liepājas V alsts tehnikum s”, tā direktora pienākum u
izpildītājas Ilzes K upšes personā, kura rīkojas, pam atojoties uz nolikum u, turpm āk šā līgum a tekstā
saukts „Pircējs”, no vienas puses, un
SIA “IN ST R O ”, reģistrācijas N r.40003466205, tās valdes priekšsēdētāja Kārļa B roka personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem , turpm āk šī līguma tekstā saukts „Pārdevējs”, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpm āk šī līguma tekstā saukti „Līdzēji”, pam atojoties uz Profesionālās
izglītības kom petences centra „Liepājas Valsts tehnikum s” rīkotā iepirkum a „Darba rīku un
instrum entu piegāde” (identifikācijas N r.PIK C LVT 2017/15), turpm āk šī līgum a tekstā saukta
«iepirkum s”, rezultātiem un <piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājum u iepirkum ā, noslēdz šādu
līgumu (turpm āk - Līgums):
1. Līgum a priekšm ets
1.1. Saskaņā ar Pārdevēja iesniegto piedāvājum u iepirkumā, Pārdevējs apņem as piegādāt un pārdot
m ērinstrum entus un rokas instrum entus, turpm āk tekstā - Preces, Pircējam. Preces un to
daudzum s norādīts šī Līgum a 1.pielikum ā un atbilst Pārdevēja iesniegtajam tehniskajam un
finanšu piedāvājum am iepirkum ā, turpm āk šī līguma tekstā Piedāvājum s.
1.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līgum ā norādītais preču apjom s ir m aksim ālais plānotais
piegādājam ais apjom s un ka Pircējs, ņem ot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties preces
atbilstoši reālajai nepieciešam ībai arī par nepilnu apjomu.
1.3. Pārdevējs piegādā kvalitatīvu Preci, kā arī garantē nekvalitatīvas preces nom aiņu atbilstoši šī
līguma nosacījum iem .
2. Līgum cena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgum cena par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līgum a izpildi saistītos
izdevum us, izņem ot PVN, nepārsniedz EUR 21142,86 (divdesm it viens tūkstotis viens simts
četrdesm it divi euro, 86 centi), PVN 21% EUR 4440,00 (četri tūkstoši četri simti četrdesm it euro,
00 centi), kopējā līguma sum m a EU R 25582,86 (divdesm it pieci tūkstoši pieci simti astoņdesm it
divi euro, 86 centi), turpm āk šī Līgum a tekstā saukta Līguma sum m a, ko sastāda iepirkum a daļu
_________________ _________________ _____________________
līgum cenas sekojošos apm ēros:

Iepirkuma
daļa

Iepirkuma daļas nosaukums

Piedāvātā kopējā
līgumcena par
visu iepirkuma
daļu, neskaitot
PVN (EUR)

PVN
21% (EUR)

Piedāvātā kopējā
līgumcena par visu
iepirkuma daļu, ar
PVN 21% (EUR)

11551,94
2004,88
9547,06
2. dala
M ērin stru m en ti
2435,12
14030,92
11595,80
3. dala
R okas instru m en ti
2.2. Līgum a sum m ā iekļauti nodokļi, nodevas un visas ar piegādi saistītās izm aksas - transporta
izdevumi līdz piegādes vietai un izkraušanas izdevum i, tara, kā arī visi iespējam ie riski, kas saistīti
ar tirgus cenu svārstībām .
2.3. Pircēja veiktā iepirkum a ietvaros iesniegtajā finanšu piedāvājum ā ir norādīta preču vienas
vienības cena, ko Pārdevējs nedrīkst paaugstināt visā Līgum a spēkā esam ības laikā.
2.4. Apm aksu par piegādātajām Precēm Pircējs veic saskaņā ar piegādāto Preču vērtības sum mu, kas
norādīta preču pavadzīm ē, ar pārskaitījum u uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu. Pircējam
sam aksa jāizdara 15 (piecpadsm it) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas.
2.5. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līgum a noteikum iem neatbilstoša Prece, par ko Līgum ā noteiktā
kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apm aiņas pret kvalitatīvu Preci un
atbilstošu Līgum a noteikum iem .
2.6. Izbeidzoties Līgum a term iņam vai pārtraucot Līgumu pirms term iņa, Līdzēji sastāda un apstiprina
savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā Līdzēji fiksē katra Līdzēja izpildītās un neizpildītās
saistības. Pircējam ir tiesības viena m ēneša laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņem šanas
iesniegt Pārdevējam savus iebildum us par norēķinu pareizību.
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2.7.

2.8.

Ja Pircējs m ēneša laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņem šanas dienas nav iesniedzis
Pārdevējam iebildum us par saņemto salīdzināšanas aktu, tad šis akts uzskatām s par galīgu un nav
apstrīdam s.
Ja saskaņā ar norm atīvajiem aktiem tiek grozīta Preces pievienotās vērtības nodokļa likme, Preces
cenas un līguma sum m a ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN
likmes izm aiņas stājas spēkā norm atīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preces cena un līguma
sum m a bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas.

3. Preces piegādes kārtība
3.1. Pircējs pa e-pastu instro@ instro.lv paziņo Pārdevējam par nepieciešam o preču daudzum u.
Pasūtījum s tiek veikts darba dienās no 9:00 - 17:00. Pasūtījum i, kuri iesniegti pēc pīkst. 17:00,
uzskatām i par iesniegtiem nākam ajā dienā plkst.9:00. Pārdevējs Preci piegādā 10 (desm it) darba
dienu laikā no pasūtījum a veikšanas dienas Ventspils ielā 51 vai Vānes ielā 4, Liepājā, saskaņā
ar Pircēja norādījum iem .
3.2. Pircējs Līgum a darbības laikā ir tiesīgs pasūtīt Preci tādā apjom ā un daudzum ā, kas ir atbilstošs
objektīvai nepieciešam ībai.
3.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un Līdzēju
pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņem šanas pavadzīm i - rēķinu, kas kļūst par šī
Līgum a neatņem am u sastāvdaļu.
3.4. Pircējam ir tiesības pirms Preču pieņem šanas pārbaudīt Preces, nepieņem t tās un neparakstīt
Preču pavadzīm i - rēķinu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Preces Tehniskajai specifikācijai,
vai neatbilst Līgum a 3.1.punktā noteiktajā kārtībā veiktajam Preču pasūtījum am , iesniedzot
Pārdevējam rakstveida pretenziju. Šajā gadījum ā Pārdevējam ir pienākum s 24 (divdesm it četru)
stundu laikā piegādāt Preci atbilstoši Līgum a noteikum iem un pildīt uzliktās piegādes term iņa
nokavējum a sankcijas, ja term iņš ir nokavēts.
3.5. Pircējs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līgum a noteikum iem neatbilstošas Preces
saņem šanas.
3.6. Pārdevējs nes pilnu m ateriālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājum iem līdz Preču
pavadzīm es - rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim.
3.7. Ja Preces defektu nav iespējams atklāt pie pieņem šanas, bet tikai atverot taru vai iepakojum u, tad
par Līgum a prasībām neatbilstošo Preci, jau pēc Līgum a 3.4.punktā noteiktajā kārtībā Preces
pavadzīm es - rēķina abpusējās parakstīšanas, Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 1 (vienas)
darba dienas laikā pēc fakta konstatēšanas, nosūtot paziņojum u uz e-pasta adresi instro@ instro.lv,
uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām . Pārdevējam pēc
paziņojum a saņem šanas 1 (vienas) darba dienas laikā jāierodas pie Pircēja Preces piegādes vietā.
Pārdevēja neierašanās gadījum ā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.
Pārdevējam Līgum a prasībām neatbilstošā Prece jāapm aina pret kvalitatīvu un Līgum a prasībām
atbilstošu 24 (divdesm it četru) stundu laikā pēc šajā punktā m inētā akta sastādīšanas brīža.
3.8. Līgum a izpildes laikā Pircējam ir tiesības sam azināt līguma 1.pielikum ā norādīto Preču plānotos
piegādes apjom us, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā, vai, vienojoties ar Pārdevēju,
grozīt preces pielikum ā minēto sortim entu līgumcenas ietvaros. Piegādājam ās Preces kopējais
apjom s var tikt m ainīts līdz 10% apm ērā Līgum a sum m as ietvaros, atbilstoši Pircēja nepieciešam o
Preču daudzum am . Piegādājam o Preču apjom u Pircējam ir tiesības noteikt vienpusēji.
4. Līgum a izpildes term iņš
4.1. Līgum s ir spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz šī līgum a 2.1 .punktā norādītās līgumcenas
sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 12.septem brim .
5. Līdzēju saistības un atbildība.
5.1. Pārdevēja saistības:
5.1.1. Pārdevējs apņemtas veikt savlaicīgu Preces piegādi Pircējam Preces izgatavotāja standarta
iepakojum ā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējam ajiem bojājum iem to
transportējot;.
5.1.2. Pārdevējs veic Preces piegādi un nodošanu Pircēja pārstāvim kopā ar visiem
nepieciešam ajiem dokum entiem (preču pavadzīm es, atbilstības un kvalitātes sertifikāti
ii.c.);
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5.1.3.
5.1.4.

Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību LR norm atīvo aktu prasībām.
Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādei un darbam ar Preci izm antot m ateriālu,
m etožu, paņēm ienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas
atbilstību LR spēkā esošo norm atīvo aktu prasībām.
5.1.5. Pārdevējs apņem as Preces piegādi veikt Pircēja norādītajā darba laikā.
5.1.6. Pārdevējs apņem as Preces piegādes laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot LR spēkā esošo
darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
5.1.7. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējum iem , kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar šī Līgum a noteikum u pārkāpum u, ja Pārdevējs tajos vainojam s.
5.1.8. Ja Līgum ā noteiktajā term iņā saskaņā ar Līguma 3.4. un 3.7.punktu noteikum iem Pārdevējs
neapm aina nekvalitatīvo Preci, tad tas 10 (desm it) dienu laikā atm aksā Pircējam
nekvalitatīvās Preces cenu un līgumsodu 10% apm ērā no nekvalitatīvās Preces cenas.
5.1.9. Ja Pārdevējs Līgum ā noteiktajā term iņā (saskaņā ar Līgum a 3.1.punkta prasībām ) kavē
preču piegādi vairāk kā par 1 (vienu) darba dienu, Pircējam ir tiesības nepieņem t Preces.
Par katru kavējum a dienu Pārdevējs m aksā Pircējam līgum sodu 1 (viena) % apm ērā no
nepiegādāto preču vērtības, bet ne vairāk kā 10 (desm it) % no nepiegādāto preču vērtības.
5.1.10. Pircējam ir tiesības līgumsodu un radušos zaudējum u sum m as ieturēt, sam azinot kārtējo
m aksājum u Pārdevējam .
5.2. Pircēja saistības:
5.2.1. Pircējs apņem as veikt sam aksu par Preci šajā līgum ā noteiktajos term iņos un kārtībā. Par
sam aksas kavējum u Pircējs m aksā Pārdevējam 0,1% apm ērā no neapm aksātās rēķina
sum m as par katru kavējum a dienu, bet ne vairāk kā 10% no pam atparāda.
5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei.
5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņem šanu.
5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējum iem , j a tie radušies viena
vai otra Līdzēja vai tā darbinieka, kā arī šo Līdzēju līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzm anības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.4. Jebkura šajā līgum ā noteiktā Līgum soda sam aksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas
izpildes.
6. Izm aiņas līgum ā, tā darbības pārtraukšana
6.1. Līgumu var izpildīt, grozīt (izņem ot atsevišķu preču cenas un kopējās līgum cenas palielināšanu)
vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līgum a izm aiņas vai papildinājum i tiek
noform ēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņem am u sastāvdaļu.
6.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to rakstiski Pārdevējam 10 (desm it)
darba dienas iepriekš, ja Pārdevējs vairāk nekā divas reizes pārkāpj Līgum ā noteiktās saistības un
par to Pircējs nosūtījis Pārdevējam rakstveida pretenziju.
6.3. Pircējam ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma nekavējoties, paziņojot par to rakstiski
Pārdevējam , ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece neatbilst LR norm atīvo aktu prasībām un ja
piegādātā Prece vai pats piegādes process var radīt jebkādus draudus Pircējam, tajā skaitā
izglītojam o drošībai un veselībai.
6.4. Līdzējiem nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma, ja otra puse pilda līgum ā uzņem tās saistības.
7.
7.1.

Strīdu risināšanas kārtība
Jebkuras nesaskaņas, dom starpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījum ā, ja
Līdzēji 30 (trīsdesm it) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risinām s LR spēkā esošo norm atīvo
aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

8.
8.1.

N epārvaram a vara
Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līgum a pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaram as varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līgum a noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaram as varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitām i: stihiskas nelaim es, avārijas, katastrofas, epidēm ijas,
kara darbība, streiki, iekšējie nem ieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, norm atīvo
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar līdzēju tiesības un ietekmē uzņem tās saistības, pieņem šana
un stāšanās spēkā.
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8.2.

Līdzējam , kas atsaucas uz nepārvaram as varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņ o otram Līdzējam , norādot kādā term iņā pēc
viņa uzskata ir iespējam a un paredzam a viņa Līgum ā paredzēto saistību izpilde un pēc
pieprasījum a, šādam ziņojum am jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kom petenta institūcija un kura
satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājum u un to raksturo.

9.
9.1.

Citi noteikum i
Šis Līgum s ir saistošs Pircējam un Pārdevējam , kā arī visām trešajām personām , kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākum us.
Šajā Līgum ā izveidotais noteikum u sadalījum s pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukum iem ir
izm antojam s tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījum ā nevar tikt izm antots vai ietekm ēt šī
līgum a noteikum u tulkošanu.
Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līgum a izpildes laikā nozīm ē Andru Ozoliņu, tālrunis 27865329,
e-pasta adrese: andra.ozolina@ lvt.lv.
Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līgum a izpildes laikā nozīm ē Kārli Broku, tālrunis 67288545,
e-pasta adrese instro@ instro.lv.
Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgum a izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Preces
pieņem šanu, preču pavadzīm es - rēķina parakstīšanu atbilstoši Līgum a prasībām , savlaicīgu
rēķinu iesniegšanu un pieņem šanu, apstiprināšanu un nodošanu apm aksai, defekta akta
parakstīšanu, pretenziju sagatavošanu un nosūtīšanu.
Līgum s sastādīts 2 (divos) eksem plāros, katrs uz 4 (četrām ) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. Līgumam ir 1 (viens) pielikum s - T ehniskā
specifikācija/ Pārdevēja finanšu-tehniskais piedāvājum s uz 37 (trīsdesm it septiņām ) lapām , kas ir
Līgum a neatņem a sastāvdaļa.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pircējs:
Profesionālās izglītības kom petences centrs
„Liepājas Valsts tehnikum s”
reģ. Nr. L V 90009516617
V entspils iela 51, Liepāja, LV-3405
banka: Valsts kase

Pārdevejs:
SIA “IN STR O ”
Reģ.Nr.40003466205
Lāčplēšana iela 87, Rīga, L V -1 0 1 1
Banka: AS SEB banka
Kods: U N LA LV 2X
Konts: LV 33U N LA 0003030467421

