Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
”Be good at sport” Nr.ELRII – 227 (ESTLATRUS/3.2./ELRII-227/2012/26)”

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. VND/2014/471
Par futbola inventāra iegādi
Valkā

2014.gada 25.augustā

Valkas novada dome, priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kas rīkojas uz Valkas novada
pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk - Pasūtītājs,
un SIA „RANTZOWS SPORT”, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes locekle Anita Kārkliņa, turpmāk
- Uzņēmējs, abi kopā un katrs atsevišķi – Puses, Puse,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums.
Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Sporta inventāra iegāde Valkas
novada domei”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/38M/ELRI, 3.daļā iesniegtajam Uzņēmēja
piedāvājumam (1.pielikums - Finanšu piedāvājums un 2.pielikums - Tehniskā specifikācija) sagatavo un
nokomplektē treniņvārtus, vārtu tīklus, bumbu maisus u.c. futbola inventāru (turpmāk- Pasūtījums).
1.1.
Pasūtījuma saņemšanas laiku un vietu Puses saskaņo pirms Pasūtījuma nodošanas.
1.2.
Pasūtījums tiks izmantots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta ”Be good at sport” Nr.ELRII – 227 (ESTLATRUS/3.2./ELRII-227/2012/26)” ietvaros.
1.3.
Par sekmīgu Pasūtījuma attiecīgās daļas izpildi Puses sastāda un paraksta nodošanaspieņemšanas aktu vai pavadzīmi.
1.

2. Līguma maksa un maksāšanas kārtība
2.1.
Pasūtītājs atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam par savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē izpildītu
Pasūtījumu ieskaita Uzņēmēja norādītajā bankas kontā EUR 1607,41 ar PVN EUR 337,55, kopā – EUR
1944,96 desmit darbadienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta vai pavadzīmes parakstīšanas un
Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
2.2.
Pasūtītāja iepirkuma komisija, izvērtējot piedāvājumu, ir konstatējusi finanšu piedāvājumā
aritmētisku kļūdu (3.pielikums – Iepirkuma komisijas 2014.gada 25.augusta protokols).
3. Līguma izpildes laiks
Pasūtījums tiek izgatavots un nodots Pasūtītājam līdz 2014.gada 28.augustam.
4. Nobeiguma noteikumi
4.1.
Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
4.2.
Visi iespējamie no Līguma izrietošie strīdi tiks risināti vispirms sarunu ceļā starp Pusēm,
nepieciešamības gadījumā tos izšķirs tiesa normatīvo aktu noteiktā kārtībā.
4.3.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
4.4.
Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: futbola treneris Ilvars Rullis, mob.t: 26167093.
4.5.
Līgums ir sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros, no kuriem divi - Pasūtītājam, viens Uzņēmējam.
4.6.
Līguma pielikumi: 1.pielikums - Finanšu piedāvājums un 2.pielikums - Tehniskā specifikācija,
3.pielikums – Iepirkuma komisijas protokols.
Pasūtītājs:

Uzņēmējs:

Valkas novada dome
Semināra iela 9,Valka,
Valkas nov. LV-4701
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PVN reģ.Nr. LV90009114839
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