Līgums Nr. VND/2014/355
Mēbeļu piegāde mācību telpās un dabaszinības kabinetā Valkas pamatskolā

Valkā
2014.gada 6.jūnijā
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV- 4701, Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kas
rīkojas saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā saukta „Pircējs”,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kore AG”, reģistrācijas Nr. 44103020213, juridiskā adrese:
Rožu iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, tās valdes priekšsēdētāja Andra Goldes personā, kas
rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts „Pārdevējs”,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk
tekstā - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs izgatavo, piegādā un uzstāda, bet Pircējs pērk un pieņem mēbeles Valkas pamatskolai, kas
noteiktas Pārdevēja piedāvājumā Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Mēbeļu piegāde mācību
telpās un dabaszinības kabinetā Valkas pamatskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/18M,
ietvaros.
1.2. Pārdevējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, kuru izmaksas ir
ierēķinātas Līguma cenā.
1.3. Mēbeles tiek piegādātas, montētas un uzstādītas saskaņā ar līguma nosacījumiem tādā daudzumā un
par tādām cenām kā noteikts Pārdevēja iesniegtajā piedāvājumā (līguma pielikumā).
2. Līguma cena un samaksas kārtība
2.1. Līguma 1.1.punktā noteiktā līguma priekšmeta cena ir EUR 9821.36 (deviņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit viens euro un 36 centi), tajā skaitā PVN 21% - EUR 1704.53 (viens tūkstotis septiņi simti
četri euro un 53 centi).
2.2. Līguma 2.1. punktā noteikto līguma cenu Pircējs samaksās Pārdevējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā
skaitot no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši preču saņemšanas pavadzīmi un preču pieņemšanas nodošanas aktu.
2.3. Pircējs tam Līgumā noteiktos maksājumus par piegādi veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto
bankas kontu.
2.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Pircējs ir iesniedzis bankā izpildei
maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3. Līguma izpildes kārtība
3.1. Saskaņā ar Līguma 1.1.punktā noteikto Pārdevējs apņemas:
3.1.1. Izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles Valkas pamatskolā Ausekļa ielā 5, Valkā, Valkas
novadā saskaņā ar šo līgumu un tam pievienoto pielikumu.
3.1.2. Izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veikt 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1. Izgatavošanā un piegādē ievērot un pildīt Līguma nosacījumus.
4.1.2. Līguma darbības laikā nekavējoši telefoniski un rakstiski brīdināt Pircēju par
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ
var tikt traucēta Līguma izpilde.
4.1.3. Līgumā noteiktā līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā maksāt Pircējam
līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās cenas, taču kopumā ne vairāk kā
10 % no Līguma 2.1.punktā noteiktās cenas.

4.2. Pircējs apņemas:
4.2.1. Pieņemt mēbeles atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātās mēbeles atbilst visām
Līguma prasībām un nosacījumiem,
4.2.2. Norēķināties par mēbeļu izgatavošanu un piegādi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4.2.3. Līgumā noteiktās samaksas termiņa nokavējuma gadījumā maksāt Pārdevējam līgumsodu
0,5% apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās cenas, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no
Līguma 2.1.punktā noteiktās cenas.
5.Garantijas.
5.1. Mēbelēm garantijas termiņš tiek noteikts 24 mēneši skaitot no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši
pieņemšanas nodošanas aktu.
6.Strīdu izšķiršanas kārtība
6.1.Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Līdzējiem var rasties Līguma darbības laikā,
Līdzēji risina pārrunu ceļā.
6.2.Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.Citi noteikumi
7.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši Līgumā
noteiktās saistības.
7.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Līdzējiem. Šādas
izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību un saistību
pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
7.4.Kontaktpersona par līguma izpildes jautājumiem no Pircēja puses, kurai ir tiesības parakstīt arī darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu – Valkas pamatskolas direktore Nadežada Možarova, telef:26443050,
e-pasts: nadja.mozarova@valka.lv,
7.5. Kontaktpersona par līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja puses – SIA „Kore AG” valdes
priekšsēdētājs Andris Golde, tel. 29452926, e-pasts: koreag@inbox.lv .
7.6.Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Līdzēji risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
7.7.Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā. Viens Līguma
eksemplārs - Pircējam, otrs - Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7.8. Līgumam tiek pievienoti divi pielikumi:
7.8.1. Iepirkuma procedūras nolikums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);
7.8.2. Pārdevēja piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā).
8. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pircējs:
Pārdevējs:
Valkas novada dome
SIA „Kore AG”
Reģ.Nr.90009114839;
Reģ.Nr. 44103020213
Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas
Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Rūjiena, Rūjienas
novads, LV-4701
novads, LV- 4240
Konta Nr. LV62UNLA0050014277068
konts LV37UNLA0018007467751
Banka: A/S SEB banka
Banka A/S SEB banka
kods UNLALV2X
kods UNLALV2X
Priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Valdes priekšsēdētājs

A.Golde

