Iepirkuma līgums Nr. PIKC LVT 2017/3-1
Liepājā,

2017.gada 8.marta

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”, tā direktora Agra Ruperta
personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Pircējs”, no vienas puses,
un SIA “Darba Apģērbu Serviss”, tās valdes priekšsēdētāja Gunta Jurgena personā, kurš rīkojas uz
statūtu pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Pārdevējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk šī līguma tekstā saukti „Puses”, pamatojoties uz Pircēja rīkotā iepirkuma procedūras „Darba
apģērbu, darba apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde PIKC “Liepājas Valsts
tehnikums”” (identifikācijas Nr.PIKC LVT 2017/3), turpmāk šī līguma tekstā saukta „iepirkums”,
rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šādu līgumu:
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs pārdod un piegādā saskaņā ar līguma noteikumiem, iepirkuma tehniskajā specifikācijā
(Līguma 1.pielikums) un Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma
pielikums Nr.2) noteikto, bet Pircējs pērk un saskaņā ar Līguma noteikumiem apmaksā darba
apģērbu un apavus un to piegādi, turpmāk tekstā - Preces.
Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 2.1 .punktā norādītā līgumcena ir maksimāli pieļaujamā
Līguma darbības laikā un Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, pērk preces atbilstoši reālajai
nepieciešamībai, t.sk., var iegādāties Preces arī par nepilnu apjomu.
Pircējs var iegādāties iepirkuma tehniskajā specifikācijā nenosauktas preces, nepārsniedzot 10%
no līgumcenas.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
Par Preces piegādi Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam EUR 12124,93 (divpadsmit tūkstoši
viens simts divdesmit četri euro, 93 centi) bez PVN. Papildus noteiktajai līgumcenai Pircējs maksā
PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) norādītas cenas
paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
Maksājumu par piedādātām Precēm Pircējs veic 10 dienu laikā pēc Preces pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto
bankas norēķinu kontu.
3. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
Pircējs telefoniski pa tālr. 67298105, 27339961 vai pa e-pastujanis.vagals@ darbam.lv paziņo
Pārdevējam par nepieciešamajām precēm un to daudzumu. Minimālā piegādes summa 100,00
(viens simts euro).

3.2.

Pārdevējs Preci piegādā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža,
piegādājot Preces Pircēja telpās Ventspils ielā 51 vai Vānes ielā 4, Liepājā, saskaņā ar Pircēja
norādījumiem. Pirms Preču piegādes Pārdevējs iepriekš ar Pircēju saskaņo konkrētu Preces
pieņemšanas - nodošanas vietu un laiku.

3.3.

Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai
specifikācijai un Pircēja iepirkumā noteoiktajām prasībām.

3.4.

Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un Līdzēju
pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas pavadzīmi, kas kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.

3.5.

Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu
latviešu valodā) un garantijas dokumentāciju, ja tāda konkrētajai Precei ir.

3.6.

Pircējs ir tiesīgs pirms Preces pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt Preces
pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Prece:
3.6.1. neatbilst Preces pavadzīmē-rēķinā norādītajam. Šajā gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina
2 (divu) darba dienu laikā piegādā Preces pavadzīmē/rēķinā norādītajam atbilstošu Preci;
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3.6.2.

nav kvalitatīva vai Līguma noteikumiem atbilstoša, par ko Pircējs 2 (divu) darba dienu
laikā sagatavo un nosūta Pārdevējam pretenziju par nekvalitatīvo Preci vai neatbilstību
Līguma noteikumiem. Pārdevējs uz sava rēķina 2 (divu) darba dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas piegādā kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci. Pircējs
šajā gadījumā patur tiesības aprēķināt Pārdevējam Līgumsodu par saistību nepienācīgu
izpildi, ja Preces piegādes termiņš ir nokavēts.

3.7. Pārdevējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma 3.6.2.punktā noteiktās pretenzijas
par konstatētajiem trūkumiem uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci
pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, kā arī pildīt Līgumā noteiktās sankcijas par Preces
termiņa kavēšanu, ja termiņš ir nokavēts, vai atmaksāt neatbilstošās Preces vērtību, ja samaksa
veikta, bet Preci nav iespējams apmainīt.
4.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām un Pārdevēja
iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītajiem parametriem;
4.1.2. pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preces, ja Preces vai to dokumentācija neatbilst
Līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un/vai Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un
finanšu piedāvājumā noteiktajam;
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un
finanšu piedāvājumā noteiktajam;
4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;
4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
4.3. Pārdevēja tiesības:
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā
tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam.
4.4. Pārdevēja pienākumi:
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam;
4.4.2. nodrošināt Preču nodošanu Pircējam tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina
pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;
4.4.3. garantēt, ka piegādāta Prece atbildīs Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām;
4.4.4. nodrošināt Precei garantijas termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Līguma 3.3.
punktā noteiktā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas;
4.4.5. ja Pārdevējs piegādājis nekvalitatīvu un/vai tādu Preci, kura neatbilst tehniskajā
specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci Līgumā noteiktajā termiņā
pret jaunu, kvalitatīvu un atbilstošu tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un
finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.4.6.

Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un
darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas
regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo
normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.4.7.

pilnā apmērā segt Pircējam no Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja
maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas
Pārdevēja vainas vai bezdarbības rezultātā.

5. LĪGUMA SANKCIJAS
5.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa
procenta) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līguma 2.1.punktā noteiktās piegādājamās Preces vērtības.
5.2. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1%
(viena desmitdaļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet
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ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās piegādājamās Preces vērtības.
5.3. Ja Pārdevējs ir pārdevis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līgumā kārtībā,
tas atmaksā Pircējam līguma prasībām neatbilstošās Preces vērtību.
5.4. Līguma 5.1.un 5.2. punktos noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.
6. KVALITĀTE, PREČU GARANTIJA
6.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.
6.2. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma
noteikumiem, tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
6.3. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz Pārdevēja
Līgumā noradīto adresi vai nododot personīgi Pārdevēja pārstāvim.
6.4. Piegādātājam Precēm tiek noteikta 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija. Ja garantijas laikā tiek
atklāti piegādātās Preces defekti vai trūkumi, Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 24 (divdesmit
četru) stundu laikā pēc fakta konstatēšanas, nosūtot paziņojumu un uzaicinot Pārdevēju sastādīt
divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāierodas pie Pircēja. Pārdevēja
neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.
6.5. Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām
atbilstošu vai jānovērš Precei konstatētie trūkumi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma
6.4.punktā minētā akta sastādīšanas brīža
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas varas
dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi.
7.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi
apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi
vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Puses,
bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus
nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
7.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir
jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai
uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda
uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro
dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas.
7.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi
iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par
nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.
8.
LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma 2.1 .punktā norādītās
līgumcenas pilnīgai apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 7. martam.
8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā
vienojoties.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā,
pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds
tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas
vispārējas jurisdikcijas tiesā.
9.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
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9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu kontaktpersonas, Pušu amatpersonu
paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta
adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo
par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā
minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to
rekvizītiem.
Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
Pircējs par pilnvarotiem pārstāvjiem šī Līguma izpildes laikā nozīmē Jāni Rogu, tālrunis

63484795, e-pasts ianis.rom @ lvt.lv.
Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē Jāni Vagalu, tālrunis 27339961,
e-pasts janis. vagals@darbam. Iv..
Līguma 9.5 un 9.6.punktos norādītās pilnvarotās personas pilnībā pārzina Līguma noteikumus un
viņiem ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos
jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt
komunikāciju starp Pasūtītāju un Pārdevēju, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas
nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas
saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildis. Šīs personas nav pilnvarotas izdarīt
grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos
termiņus.
Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, latviešu valodā, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir neatņemamas līguma sastāvdaļas:
9.8.1. 1.pielikums - tehniskā specifikācija uz 4 (četrām) lapām;
9.8.2. 2.pielikums - tehniskais un finanšu piedāvājums uz 17 (septiņpadmit) lapām.

Pircējs:

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:
Pārdevējs:

Profesionālās izglītības kompetences centrs
„Liepājas Valsts tehnikums”
reģ. Nr. LV90009516617
juridiskā adrese: Ventspils iela 51, Liepāja,
LV-3405
banka: Valsts kase, kods: TRELLV22

SIA “Darbu Apģērbu Serviss”
reģ.N r.44103037116
adrese: Jāņa Poruka iela 39, Cēsis, LV-4101
banka: AS CITADELE
kods: PARXLV22
konts: LV82PARX0012608890001

G.Jurgens

