LĪGUMS Nr. VND/2014/____
Par remontmateriālu piegādi
Valkā

2014.gada __.maijā

Valkas novada dome, kuru uz Valkas novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
Un SIA „Valdis”, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Guntars Švolmanis,
turpmāk tekstā - Piegādātājs,
bet abi kopā saukti Līdzēji vai atsevišķi - Līdzējs, noslēdz līgumu, kas saistošs visiem
iespējamajiem Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējiem, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:
1. Līguma objekts
1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas veikt Valkas novada domes iepirkumā ar
identifikācijas Nr. VND 2014/22M „Remontmateriālu piegāde Valkas novada domei” (turpmāk –
Iepirkums), paredzēto celtniecības un remonta materiālu (turpmāk – Prece) piegādi atbilstoši
Iepirkuma cenu aptaujas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Iepirkuma finanšu
piedāvājumam (Līguma pielikums).
1.2. Līdzēji telefoniski vai rakstiski, t.sk. pa e-pastu vienojas par katru Preces pasūtījumu (Prece,
daudzums, piegādes laiks). Līdzēji Līguma summas ietvaros var vienoties arī par tehniskajā
specifikācijā neiekļautu Preces pasūtījumu.
1.3. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam attiecīgajiem standartiem un kārtējam pasūtījumam
atbilstošu Preces daudzumu ne vēlāk, kā vienas stundas laikā no Preces pasūtīšanas.
1.4. Reizē ar kārtējo Preces pasūtījumu Pasūtītājam tiek nodota Preces pavadzīme-rēķins.
1.5. Preces pieņemšana pēc kvalitātes un daudzuma notiek Preces pavadzīmes-rēķina parakstīšanas
brīdī un tālākas pretenzijas Piegādātājam netiek izvirzītas, izņemot gadījumus, kad Precei pēc
iesaiņojuma atvēršanas atklātos neatbilstība, par ko Līdzēji sastāda aktu un Piegādātājs par saviem
līdzekļiem trīs darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības.
1.6. Līguma izpildes vieta – Beverīnas iela 3, Valka. Ja Līguma izpildes vieta tiek mainīta (Valkas
pilsētas robežās), tad Pasūtītājs par to informē Piegādātāju, veicot kārtējo Preces pasūtījumu.
2. Līguma maksa
2.1. Līguma kopējā summa atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Līguma
pielikums) ir EUR 4403,95 (bez PVN).
2.2. Pasūtījuma apmaksa notiek saskaņā ar Preces pavadzīmi–rēķinu, kuru Pasūtītājs apmaksā
Piegādātājam 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, veicot finanšu līdzekļu pārskaitījumu uz
Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.
2.2. Preces vienības cenas atbilst Piegādātāja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam (Līguma
pielikumā).
2.3. Piegādātājs piemēro Pasūtītājam atlaides, ja Līdzēji par to vienojušies.
2.4. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda vai nepienācīgi izpilda savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs
prasīt Piegādātājam atlīdzināt nodarītos materiālos zaudējumus 10% apmērā no nepiegādātās
produkcijas vērtības.
3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas vienu mēnesi vai līdz
brīdim, kamēr pilnībā ir iztērēta Līguma 2.1.punktā norādītā Līguma kopējā summa.
3.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Līdzējs, kurš
to ierosina, paziņo otram Līdzējam ne vēlāk, kā vienu mēnesi iepriekš.
3.3. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnai izpildei.
4. Līdzēju tiesības un pienākumi
4.1. Piegādātāja pienākumi un tiesības:
4.1.1. savlaicīgi un atbilstoši ikreizējam pasūtījumam piegādāt Pasūtītājam labas kvalitātes Preci,
kas atbilst visām attiecīgajām normatīvo aktu prasībām;
4.1.2. Par maksājumu nokavēšanu Piegādātājs tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā
no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
neapmaksātās Preces kopsummas.
4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
4.2.1. iepriekš saskaņot ar Piegādātāju katru Preces pasūtījumu;

4.2.2. pārbaudīt un pieņemt Preces pasūtījumu noteiktajā laikā;
4.2.3. vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs kavē pasūtījumu ilgāk par piecām dienām vai
gadījumā, ja piegādātie Prece neatbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām;
4.2.4. Par Preces piegādes termiņu nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Piegādātāja līgumsodu
0,5% apmērā no attiecīgajā Pircēja Preces pasūtījumā norādītās Preces vienību kopsummas par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no minētās summas.
4.3. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Līdzēji uzņemas pilnas zaudējumu
atlīdzības pienākumu.
4.4. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi tikai nepārvaramas
varas apstākļu gadījumā.
5. Citi noteikumi
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā,
tiks izskatītas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.2. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji:
5.2.1. no Pasūtītāja puses – Raimonds Bricis tel. 25463555,
5.2.2. no Piegādātāja puses – Jānis Burmistrs, t:26164692, burmistrs43@hotmail.com .
5.3. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, adrese vai pārstāvis, tas nekavējoties
rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
5.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums –
Pretendenta finanšu piedāvājums.
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Valkas novada dome
Semināra iela 9,Valka,
Valkas nov. LV-4701
reģ. Nr.90009114839
PVN reģ.Nr. LV90009114839
AS SEB banka
kods UNLALV2X
Konta Nr. LV62UNLA0050014277068

Piegādātājs:
SIA „VALDIS”
Reģ. Nr. 43203000229
Latgales iela 3b, Alūksne, LV-4301
A/S „SEB banka”
UNLALV2X025
Konts : LV 26 UNLA 0025 0044 6730 7

domes priekšsēdētājs
________________________________
V.A.Krauklis

_____________________________
G.Švolmanis

