Līgums Nr. 3-19/2018/200
Par specializētā tūrisma transportlīdzekļa piegādi
Viesītē, Viesītes novadā

2018.gada 25. jūnijā

Viesītes novada pašvaldība, reģ.Nr.90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10, Viesīte,
Viesītes novads, LV-5237, tās domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kas rīkojas
pamatojoties uz pašvaldības nolikumu turpmāk tekstā- Pircējs, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Impresso”, reģistrācijas Nr.40003770097, juridiskā
adrese: Vidzemes šoseja 22, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās valdes locekļa _______
personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā –Pārdevējs, no otras puses, abi
kopā turpmāk saukti – „Puses”, bet atsevišķi – „Puse”,
pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „ Specializētā tūrisma
transportlīdzekļa piegāde”, identifikācijas Nr. VNP 2018/08 ERAF, rezultātiem, turpmāk tekstā
„Iepirkums” un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam specializēto tūrisma transportlīdzekli - vilcēju
Melex 966 un tā piekabi Melex 148, turpmāk tekstā saukta Prece, atbilstoši pretendenta
tehniskajam un finanšu piedāvājumam (līguma 1. un 2. pielikumi), kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Piegāde ir INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam projekta Nr. LLI-199 „Travel Smart – visit Lithuania and Latvia (Ceļo
gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju )” darbība.
2. PRECES CENA
2.1. Līgumcena ir EUR 17123,36 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro un 36
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN 21% EUR 3595,91 (trīs
tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 91 cents). Pavisam kopā EUR 20719,27
(divdesmit tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 27centi)
2.2. Līgumcenā tiek iekļautas visas preces piegādes un pircēja pārstāvja apmācības izmaksas
PIRCĒJA norādītajā vietā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci
vai tās piegādi, kā arī Preces garantijas remonta izmaksas Līgumā norādītajā Preces garantijas
laikā.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. PĀRDEVĒJS nodrošina Preces piegādi un pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem
bojājumiem to transportējot.
3.2 PĀRDEVĒJS piegādā Piedāvājumam atbilstošu Preci.
3.3. PIRCĒJAM ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā
neatbilst iepirkuma prasībām un Līguma noteikumiem.
3.5. PIRCĒJS veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvas un Līguma noteikumiem
atbilstošas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.6. Iegādes atbildīgā persona no PIRCĒJA puses Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Gunta Dimitrijeva - 27865802, gunta.dimitrijeva@viesite.lv
3.7. Piegādes atbildīgā persona no PĀRDEVĒJA puses valdes loceklis
______________________
4. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
4.1. PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM piegādā Preci Viesītes muzejā „Sēlija”, A. Brodeles ielā 7,
Viesītē, Viesītes novadā.
4.2. PĀRDEVĒJS saskaņo (telefoniski ar Līgumā norādīto PIRCĒJA iegādes atbildīgo personu)
Preces piegādes laiku.

4.3. Preces piegādes fakts tiek noformēts, PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM parakstot Preces
piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu vai pavadzīmi.
4.4. PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas
Preces.
4.5. Preces kvalitātei jāatbilst Specifikācijai, Piedāvājumam, Civillikuma 1593.panta otrā
punkta noteikumiem.
5. GARANTIJA
5.1. PĀRDEVĒJS sniedz vilcējam un piekabei 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, bet
akumulatora baterijām 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no nodošanas-pieņemšanas akta vai
pavadzīmes parakstīšanas dienas.
5.2. Līguma 5.1.punktā norādītajā garantijas periodā PĀRDEVĒJS apņemas saviem spēkiem un
par saviem līdzekļiem veikt garantijas remontu.
5.3. PĀRDEVĒJS nodrošina garantijas servisa darbinieku ierašanos pie PIRCĒJA (preces
lietotāja).
5.4. PĀRDEVĒJA sniegtās garantijas ir spēkā ar noteikumu, ka PIRCĒJS (preces lietotājs) ir
ievērojis Preces ekspluatācijas noteikumus. Neatbilstošas Preces ekspluatācijas rezultātā
radušies Preces remonta izdevumi jāsedz PIRCĒJAM (preces lietotājam).
5.5.PIRCĒJS nekavējoties rakstiski paziņo PĀRDEVĒJAM par jebkuru Preces bojājumu vai
darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. Ja
PĀRDEVĒJS šajā termiņā neierodas, PIRCĒJS vienpusēji sastāda aktu un tas ir saistošs
PĀRDEVĒJAM.
5.6. Pamatojoties uz aktu par konstatētajiem trūkumiem, PĀRDEVĒJAM Preču garantijas laikā
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no akta parakstīšanas brīža jānomaina Prece vai tās
daļas, kurām ir defekts, bez papildus samaksas.
5.7. PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie
PĀRDEVĒJA, un no tā atpakaļ PIRCĒJAM.
6. NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. Samaksa par piegādāto kvalitatīvo un Līguma noteikumiem atbilstošo Preci tiek veikta ar
pārskaitījumu PĀRDEVĒJAM bankas kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz
PĀRDEVĒJA izrakstītu rēķinu vai pavadzīmi pēc PRECES piegādes un pieņemšanas nodošanas akta (pavadzīmes) parakstīšanas.
6.2. Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā
noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu
un atbilstošu Līguma noteikumiem.
6.3. Nodošanas pieņemšanas aktā, pavadzīmē pārdevējs norāda šā līguma numuru, kā arī
projekta saīsināto nosaukumu “Travel smart” un projekta numuru LLI-199.
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
7.1. Ja PĀRDEVĒJS nav piegādājis PRECI šī līguma noteiktajā termiņā vai ir piegādājis
nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstoši Preci, tas maksā līgumsodu 0,1% (vienas
desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu no
PIRCĒJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas līdz kvalitatīvas preces piegādei.
Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no kopējās līguma
summas.
7.2. Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci pārdevēja pienākums apmainīt pret kvalitatīvu,
līguma noteikumiem atbilstošu preci.
7.3. Ja PIRCĒJS neveic Preces apmaksu Līguma 6.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma kopējās
summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA sagatavotu rēķinu, bet
līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no nesamaksātās līguma
summas.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.5. Līdz brīdim, kad PĀRDEVĒJS nodos Preces PIRCĒJAM, visu risku par to, ja Preces iet
bojā vai tiek bojātas, uzņemas PĀRDEVĒJS.
7.6. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
zaudējumiem.
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7.7. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi
ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.
7.8. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit)
kalendārajām dienām, PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā
brīdinot PĀRDEVĒJU 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. 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.
8.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas
Latvijas Republikas tiesā.
8.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms tā termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties.
8.4. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PĀRDEVĒJA piekrišanas šādos
gadījumos:
a. ja PĀRDEVĒJS nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā vai,
b. ja PĀRDEVĒJS atkārtoti piegādā nekvalitatīvu, Piedāvājumam vai Līguma noteikumiem
neatbilstošu Preci, par ko sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti.
8.5. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA piekrišanas, ja
PIRCĒJS neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem ilgāk kā par 20 (divdesmit) darba
dienām.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
saistību izpildei. Preces piegādi PĀRDEVĒJS veic līdz 2018.gada 9. augustam.
9.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot. un ir
spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža.
9.3. Līguma grozījumi pieļaujami Tikai Publisko iepirkumu likuma 61. panta kārtībā.
9.4. Ja preces piegāde aizkavējas nepārvaramas varas apstākļu dēl, līguma termiņu pusēm
vienojoties var pagarināt par tik dienām, par cik tās piegādi aizkavēja nepārvaramas varas
apstākļi.
9.5. Līguma dokumenti:
9.5.1. Iepirkuma nolikums (glabājas pie pircēja),
9.5.2. Pārdevēja piedāvājums iepirkumam (glabājas pie pircēja),
9.5.3. Šis līgums, līguma grozījumi, ja tādi būs,
9.5.4. Līguma pielikumi.
9.6. Visi 9.5. minētie dokumenti ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem divi glabājas pie PIRCĒJA un viens pie PĀRDEVĒJA.
9.8. Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums (kopija);
2. Finanšu piedāvājums (kopija).
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs
Piegādātājs
Nosaukums

Viesītes novada pašvaldība

SIA „Impresso”

Reģistrācijas Nr.:

90000045353

40003370097

Juridiskā adrese:

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
novads, LV 5237

Vidzemes šoseja 22, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150

Faktiskā adrese:

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
novads, LV 5237

Vidzemes šoseja 22, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150

Banka:

Valsts kase
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Norēķinu konts:

LV72TREL9802196009000

Bankas kods:

TRELLV22
Domes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Alfons Žuks
_______________________
z.v.
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____________________
z.v.

