LĪGUMS Nr. 13-2/1352-2018
par tehnikas piegādi
Mārupē

2018 gada 30. oktobrī

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora p.i. Kristapa Loča
personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada Domes 13.03.2018. rīkojuma Nr.2-24/144 pamata,
(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,
un
Akciju sabiedrība “FERRUS”, reģ. Nr. 40003444852, tās valdes locekļa Riharda
Rāviņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses,
Pasūtītājs un Piegādātājs abi kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi arī Līdzējs, pamatojoties uz
iepirkuma “Tehnikas piegāde Mārupes novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. MND 2018/61,
(turpmāk – Iepirkums) 1.daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs apņemas pārdot, piegādāt un nodot Pasūtītājam mākslīgā zāliena uzturēšanas
tehniku Kioti CS2610-EU (turpmāk – Prece) Mārupes novada pašvaldības īpašumu
pārvaldei, saskaņā ar Līgumā un Līguma pielikumā (turpmāk – Pielikums) norādīto, bet
Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātu
un nodotu Preci.
1.2. Preces piegādes vieta ir Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē, Mārupes novadā.
1.3. Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvju praktisko apmācību rīkoties ar Preci, vismaz
2h garumā, vienlaicīgi ar Preces piegādi, kā arī ar Preces nodošanu nodod Pasūtītājam
Preces garantijas un ekspluatācijas noteikumus latviešu valodā.
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2.5.
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2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma summa ir 10 500,00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro) bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
Līguma summa ietver Preces piegādes izdevumus līdz Līguma 1.2. punktā norādītajai
piegādes vietai, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, kas
attiecas uz Preci un tās piegādi.
Samaksu par Preci Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, veicot
bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz
Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Piegādātājs Preču piegādi veic 10 (desmit) dienu laikā no abpusējas Līguma
parakstīšanas dienas.
Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam kopā ar Preces nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru
abpusēji paraksta Pasūtītājs un Piegādātājs.
Pasūtītājs pie Preces saņemšanas pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un
Preces kvalitāti. Ja Prece neatbilst Līguma noteikumiem vai Piegādātājs nav nodrošinājis
praktisko apmācību ar Preci rīkoties, Pasūtītāja pilnvarota persona neparaksta Preces
nodošanas – pieņemšanas aktu un sagatavo defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir
tiesīgs nepieņemt Preci un neveikt rēķina apmaksu.
Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas par
saviem līdzekļiem piegādā Pasūtītājam defektīvās Preces vietā jaunu Preci.
Jautājumu par defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Līdzēju pārstāvji defektu akta
sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu
ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preces defekta

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces defekts
radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar dienu, kad Līdzēji (to pilnvarotie
pārstāvji) abpusēji parakstījuši Preces nodošanas – pieņemšanas aktu.
Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem
noformēti rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri –
Pasūtītājam). Rēķinā tiek norādīts Līguma numurs, Pasūtītāja iestādes nosaukums,
piegādātās Preces nosaukums, daudzums, cena euro, PVN likme un kopējā cena ar PVN.
Rēķins nedrīkst būt izrakstīts ātrāk kā dienā, kad Līdzēji ir parakstījušas Preces nodošanas
– pieņemšanas aktu.
Piegādātājs ir atbildīgs par Preces nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai sabojāšanas
risku līdz rēķina un Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
Pilnvarotās personas Līguma saistību izpildē (pieņemt Preci, parakstīt rēķinu, sagatavot
un parakstīt defektu aktu):
3.9.1. no Pasūtītāja puses: Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs
Artis Dreimanis, tālr. +371 20002818, e-pasts: artis.dreimanis@marupe.lv;
3.9.2. no Piegādātāja puses: Raivo Poots, tālr. +371 25700518, e-pasts:
raivo@ferrus.lv.

4. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Piegādātajai Precei ir jāatbilst Pielikumā noteiktajām prasībām un jāatbilst prasībām par
kurām Līdzēji rakstiski vienojušies Līgumā noteiktā kārtībā.
4.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces atbilst Līguma noteikumiem un ir derīgas
lietošanai to paredzētajam mērķim.
4.3. Piegādātājs, parakstot Līgumu dod Precei garantiju – 24 (divdesmit četri) mēneši no
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
4.4. Ja Preču garantijas termiņa laikā Pasūtītājs konstatē Precei kādu trūkumu, defektu vai
bojājumu, kas radies Preču izgatavošanā pielietotā materiāla dēļ vai bojājumu dēļ, kas
nav Pasūtītāja vaina, pieaicinot Piegādātāja pārstāvi, tiek sastādīta rakstiska pretenzija un
iesniegta Piegādātājam. Piegādātājs 2 (divu) darbdienu laikā no pretenzijas saņemšanas
dienas izvērtē pretenzijā norādītos trūkumus, un rakstiski paziņo Pasūtītājam, savu
lēmumu. Ja Piegādātājs akceptē norādītos trūkumus, tas rakstiski paziņo Pasūtītājam par
to novēršanu uz sava rēķina, kā arī par novēršanas termiņiem, kas nevar būt ilgāki par
14 (četrpadsmit) dienām. Ja defekti vai trūkumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ,
Piegādātājam nav pienākuma nodrošināt garantijas izpildi.
4.5. Ja Līdzēji nevar vienoties par Preču garantijas laikā atklāto defektu novēršanu, Līdzējiem
ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek
konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts
konstatē, ka Preču defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu
apmaksā Pasūtītājs.
5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
5.1. Ja Piegādātājs neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
5.2. Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.
5.3. Ja Piegādātājs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes, Piegādātājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 050,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro) apmērā.
5.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes Līguma
7.3. punktā noteiktajos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
1 050,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro) apmērā.

5.5. Ja Piegādātājs Preces garantijas laikā Līgumā noteiktajā termiņā neveic konstatēto
defektu novēršanu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viens procents)
apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit
procenti) no Līguma summas.
5.6. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda samaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā
pēc attiecīgā Līdzēja rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Piegādātājs nav veicis
līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Līdzēju rakstiskas vienošanās,
ieturēt attiecīgu naudas summu no Piegādātājam veicamajām apmaksām.
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un Līdzēji var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
5.8. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem
tiešajiem zaudējumiem.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību
neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir
sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst
ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes,
pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes
iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).
6.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otram
Līdzējam, norādot kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Līdzēja saistību izpilde.
6.3. Ja kādu no Līdzējiem neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes
termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katrs no Līdzējiem patur
sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru
Līdzēju.
7. LĪGUMA DARBĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un tā darbības laiks attiecināms
līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līdzējiem rakstiski vienojoties.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Līdzēju rakstiskas
vienošanās, par to rakstiski paziņojot Piegādātājam 10 (desmit) dienas iepriekš ja:
7.3.1. notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
7.3.2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
7.3.3. Piegādātājs neveic Preces piegādi ilgāk kā 10 (desmit) dienas;
7.3.4. Līgumā noteiktajā kārtībā nenovērš Preces defektus.
8.1.
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8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Līdzējiem, tiek sākotnēji risināti
savstarpēju sarunu ceļā.
No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums
piemērot Līgumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.2. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts utt., Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir saistoši Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējam.
9.3. Līdzēji nav tiesīgi pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un
saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
9.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu pārstāvības
tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, epasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., Līdzējs nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu
laikā) rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā
esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz
Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem.
9.5. Līdzējiem nav tiesību veikt Līgumā būtiskus grozījumus. Par Līguma būtiskiem
grozījumiem tiek uzskatīti tādi grozījumi, kas atrunāti Publisko iepirkuma likumā kā
būtiski līguma grozījumi.
9.6. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem vienojoties. Visi Līguma grozījumi
noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā
neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie
Piegādātāja.
9.7. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz 5 (piecām) lapām, tajā skaitā pielikums uz
1 (vienas) lapas. Līgums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros, katram Līdzējam pa
vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
Mārupes novada Dome
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV – 2167
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5
___________________________
/ K. Ločs /

PIEGĀDĀTĀJS
Akciju sabiedrība “FERRUS”
Reģ. Nr. 40003444852
Gramzdas iela 90,
Rīga, LV-1029
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV71 HABA 0551 0065 3071 9
_______________________________
/R. Rāviņš/

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

