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Preču piegādes (iegādes) līgums Nr.LMMDV2017/14-2 

 

Liepājā, 

 

2017.gada 30.oktobrī 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola”,  reģistrācijas Nr.90010944679, tās direktores Ingas Auziņas personā, kura rīkojas uz 

Nolikuma pamata, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, un SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” 

reģistrācijas nr. 40003494995, tās valdes priekšsēdētāja Agņa Bērziņa un valdes locekļa Jevgeņija 

Matvejeva personā, kuri darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS, abi kopā un 

katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Par celtniecības materiālu un 

saistīto izstrādājumu iegādi ar piegādi” (LMMDV 2017/14) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu: 

 

1.Līguma priekšmets 

 

PASŪTĪTĀJS pasūta, pieņem un apmaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā 

PASŪTĪTĀJAM celtniecības materiālus un saistītos izstrādājumus daļā Nr.2 “Remonta un 

celtniecības materiāli”, (turpmāk – PRECES), atbilstoši Tehniskai specifikācijai/Piegādātāja 

tehniskam piedāvājumam (līguma 1.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (līguma 

2.pielikums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

 

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 

2.1.PASŪTĪTĀJU uz līguma darbības laiku pārstāv saimnieciskās struktūrvienības vadītāja  Ilzīte 

Kontaute tālr.: xxxxxxxxxxxxxx e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv un pilnvarotās personas, 

kas minētas šī Līguma 10.1.punktā. 

2.2.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt kontroli par līguma izpildi, pieaicinot  attiecīgās jomas ekspertus, 

pieprasot un saņemot ar līguma izpildi saistītos dokumentus. 

2.3.PASŪTĪTĀJS pasūta PRECES pēc vajadzības un tam nav pienākums veikt PREČU pasūtījumu 

par visu līguma 5.3.punktā noteikto līguma summu un/vai iegādāties visas tehniskajā 

specifikācijā norādītās PRECES.  

2.4.PASŪTĪTĀJAM nepieciešamības gadījumā ir tiesības mainīt pasūtāmās PRECES daudzumu, 

nemainot PREČU vienību cenas, ar nosacījumu, ka šo darbību rezultātā netiek pārsniegta šī 

līguma noteiktā līgumcena. 

2.5.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt PRECI, ja tā neatbilst tehniskā piedāvājumā norādītājam 

PREČU sortimentam. 

2.6.PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par savlaicīgu PREČU piegādes apmaksu saskaņā ar līguma 

nosacījumiem.  

2.7.Ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ apmaksa par saņemto pasūtījumu netiek veikta līgumā noteiktā 

termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no noteiktajā termiņā 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no kopējās summas noteiktajā termiņā neapmaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

PASŪTĪTĀJU no līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. 

 

3.Piegādātāja tiesības un pienākumi 

 

3.1.PIEGĀDĀTĀJU uz līguma darbības termiņu pārstāv: Juris Straume tālr.: xxxxxxxxxxxxx, e-

pasts: juris.straume@kurshi.lv. 

3.2. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par PREČU kvalitāti un to savlaicīgu piegādi saskaņā ar līguma 

nosacījumiem.  

3.3.Ja PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ kārtējais preces pasūtījums netiek piegādāts (nodots) līgumā 

noteiktā termiņā un apjomā, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā 
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no preces pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no kopējās termiņā nepiegādātās (nenodotās) preces summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. 

 

4.Preču kvalitāte un apjoms 

 

4.1.PRECĒM jāatbilst Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām un jābūt reģistrētām Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2.Ja PASŪTĪTĀJS konstatē saņemtajām PRECĒM izgatavotāja pieļautus defektus (brāķi) vai 

PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par piegādātās PRECES kvalitāti, ko nebija iespējams 

konstatēt PREČU saņemšanas brīdī, vai piegādātās PRECES neatbilstību pavadzīmei, tad 

PASŪTĪTĀJS sastāda atbilstošu aktu un 2 (divu) darba dienu laikā par to rakstveidā paziņo 

PIEGĀDĀTĀJAM, kas 2 (divu) darba dienu laikā uz sava rēķina nodrošina brāķa vai 

neatbilstošās PRECES apmaiņu. 

4.3.Gadījumā, ja konstatētais PRECES defekts ir radies PRECES nepareizas uzglabāšanas vai citas 

PASŪTĪTĀJA neatbilstošas rīcības dēļ, kuras rezultātā PRECEI ir radies defekts, 

PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības neveikt šādas PRECES apmaiņu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS 

veic pilnu pasūtīto PREČU apmaksu saskaņā ar PREČU pavadzīmi. 

4.4.Ikreizējā pasūtījuma PREČU sortiments, daudzums un cena tiek norādīti preču pavadzīmē-

rēķinā.  

 

5.Līguma cena un norēķinu kārtība 

 

5.1.PREČU maksimālās vienības cenas ir noteiktas PIEGĀDĀTĀJA iepirkumā iesniegtā 

PIEGĀDĀTĀJA tehniskā piedāvājumā (līguma 1.pielikumā). PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs 

pazemināt Tehniskā piedāvājumā (līguma 1.pielikumā) norādītās vienas vienības cenu, un 

PASŪTĪTĀJS var iepirkt līguma 1.pielikumā norādītās PRECES par zemākām cenām, kas 

atbilst Tehniskai specifikācijai.  

5.2. PRECĒM, kas nav uzskaitītās līguma 1.pielikumā, cenas ir noteiktas saskaņā ar 

PIEGĀDĀTĀJA tirdzniecības vietas preču cenrādi, un līguma darbības laikā tām tiek noteikta 

nemainīga {ne mazāk kā 10 procentu % (desmit procentu) atlaide. 

5.3. Kopējā līgumcena šī līguma darbības laikā ir EUR 41 900.00 /četrdesmit viens tūkstotis  deviņi 

simti euro un 00 centi/, PVN 21% EUR 8799.00 /astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi 

eiro  un 00 centi /, summa kopā ar PVN 21% EUR 50699.00 /piecdesmit tūkstoši seši simti 

deviņdesmit deviņi  eiro un 00 centi /. 

5.4.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas   

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.5.Pēc PRECES un preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, 30  (trīsdesmit) dienu laikā, 

PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM rēķinā norādīto summu bezskaidrā naudā ar 

pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu, šī 

līguma izpratnē uzskatāms datums, kurā pavadzīmē-rēķinā norādītā summa tika ieskaitīta 

PIEGĀDĀTĀJA bankas norēķinu kontā. 

5.6.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu 

apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā 

attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

6.Līguma izpildes vieta, termiņi un nosacījumi 

 

6.1.PREČU piegāde notiek pa daļām pēc PASŪTĪTĀJA mutiska vai rakstiska PRECES 

pieprasījuma, kas sastādīts pamatojoties uz tehnisko specifikāciju, norādot preču daudzumu. 

Rakstisks PRECES pieprasījums tiek nosūtīts PIEGĀDĀTĀJAM elektroniskā (e-pasta adrese: 
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juris.straume@kurshi.lv) vai faksimila veidā (faksa numurs:63453066). PIEGĀDĀTAJAM, 

saņemot no PASŪTĪTĀJA rakstisku PRECES pieprasījumu, tas jāapstiprina 1 ( viens) darba 

dienas laikā.  

6.2. PASUTĪTĀJS var iegādāties PRECI jebkurā PIEGĀDĀTĀJA tirdzniecības vietā, adrese: 

Zemnieku iela 60, Liepāja, LV-3401 (kas atrodas ne tālā kā 10 kilometru attālumā no tālākās 

līguma izpildes vietas, kur attālums tiek mērīts pa tuvāko asfaltēto ceļu mērījumu nolasot 

odometrā). 

6.3. Katras atsevišķas PREČU partijas iegāde tiek noformēta ar PIEGĀDĀTĀJA izrakstītu 

pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta PUŠU pārstāvji. PRECE uzskatāma par saņemtu ar PREČU 

pavadzīmes – rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi. 

6.4.PIEGĀDĀTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma piegādā PRECI uz PASŪTĪTĀJA norādīto 

adresi Liepājā: 

- Ausekļa iela 11/15, 

- Radio iela 8,  

- Toma iela 23/25,  

- Alejas iela 18,  

- Kungu iela 21A ,  

bet PASŪTĪTĀJS norēķinās par piegādāto PRECI šajā līgumā paredzētajā kārtībā. 

6.5.PIEGĀDĀTĀJS veic PREČU piegādi PASŪTĪTĀJA  norādītajā adresē 3 (trīs) darba dienu  

laikā no PRECES rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, darba dienās no plkst.9.00. līdz 

17.00. 

6.6.PREČU piegāde tiek apliecināta ar PREČU pavadzīmi-rēķinu, kas pēc tās parakstīšanas kļūst 

par šī līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu. 

6.7.PASŪTĪTĀJS PRECES pieņem pēc daudzuma, kvalitātes un kvantitātes, kuru pārbauda 

saņemšanas brīdī, pamatojoties uz PREČU pavadzīmēm, par piegādes datumu uzskatot PREČU 

pavadzīmē norādīto datumu. 

6.8.Līdz PRECES piegādei PASŪTĪTĀJAM tā norādītajā adresē un PREČU pavadzīmes 

parakstīšanai, visi riski, tajā skaitā risks par PRECES bojājumiem vai bojāeju, gulstas uz 

PIEGĀDĀTĀJU.  

 

7.Līguma darbības termiņš 

 

7.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no 

līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad summa par PREČU iegādi ir sasniegusi līguma 

5.3.punktā minēto kopējo līgumcenu (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). 

7.2.Līguma saistības ir pabeigtas līdz ar pilnīgu savstarpēju to nokārtošanu. 

 

8.Līguma darbības izbeigšana 

 

8.1. Jebkura Puse Līgumu var vienpusēji izbeigt pirms Līguma darbības termiņa beigām 2 (divus) 

mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot otru Pusi. 

8.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa, Pusēm vienojoties, kā 

arī tiesas ceļā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.  

8.3. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

8.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstveidā brīdinot PIEGĀDĀTĀJU, ja: 

PIEGĀDĀTĀJS vairāk kā divas reizes atsakās mainīt Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces 3 

(trīs) darba dienu laikā pret kvalitatīvām vai pārdod PRECI PASŪTĪTĀJAM, neievērojot Līguma 

1.pielikumā noteiktās PREČU cenas. 

8.5. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstveidā brīdinot PASŪTĪTĀJU, ja 

PASŪTĪTĀJS vairāk kā divas reizes kavē preces apmaksas termiņu vairāk kā 3 (trīs) darba dienas.  
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9.Nepārvarama vara 

 

9.1.Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību 

izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

9.2.Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt 

atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un 

importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts 

varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt 

līguma noslēgšanas laikā.  

9.3.Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas 

apstākļiem.  

9.4.Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums 

nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic 

visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos. 

9.5.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības 

periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.  

 

10.Pārējie nosacījumi 

 

10.1. PASŪTĪTĀJS apņemas izsniegt rakstveida pilnvarojumu personām, kas ir tiesīgas iegādāties 

PRECES PASŪTĪTĀJA vārdā atbilstoši šī līguma noteikumiem. Pilnvarotās personas iegādāties 

preces pasūtītāja vārdā ir : PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 

remontstrādnieks Rolands Kokins  [tiek noteiktas līguma slēgšanas brīdī]. 

10.2. Grozījumus līgumā var veikt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta deviņpadsmito 

daļu. 

10.3.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to 

abpusējas parakstīšanas. 

10.4.Strīdus šī līguma ietvaros PUSES risina savstarpēji rakstveidā vienojoties, bet, ja vienošanos 

nav iespējams panākt – tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5.Līgums sastādīts divos eksemplāros, kur abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

10.6. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:  

1.Piegādātāja Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums; 

2.Piegādātāja finanšu piedāvājumam. 

 

11. Pušu juridiskās adreses 

 

PASŪTĪTĀJS :                                                        PIEGĀDĀTĀJS:         

Profesionālās izglītības kompetences centrs              SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 

Reģ.Nr. 90010944679      Reģ.Nr.40003494995 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV 3401   Brīvības gatve 301, Rīga, LV – 1006 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Konts xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Konts xxxxxxxxxxx 

____________________________    ____________________________ 

Inga Auziņa       Agnis Bērziņš 

        __________________________ 

        Jevgeņijs Matvejevs 
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Preču piegādes (iegādes) līgums Nr.LMMDV2017/14-1 

 

Liepājā, 

 

2017.gada 9.novembrī 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola”,  reģistrācijas Nr.90010944679, tās direktores Ingas Auziņas personā, kura rīkojas uz 

Nolikuma pamata, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, un SIA “DEPO DIY” reģistrācijas Nr. 

50003719281, tās valdes priekšsēdētāja Andra Kozlovska personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 

statūtiem, turpmāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”, 

pamatojoties uz iepirkuma „Par celtniecības materiālu un saistīto izstrādājumu iegādi ar piegādi” 

(LMMDV 2017/14) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu: 

 

1.Līguma priekšmets 

PASŪTĪTĀJS pasūta, pieņem un apmaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā 

PASŪTĪTĀJAM celtniecības materiālus un saistītos izstrādājumus daļā Nr.3 “Santehnika un 

elektropreces”, (turpmāk – PRECES), atbilstoši Tehniskai specifikācijai/Piegādātāja tehniskam 

piedāvājumam (līguma 1.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (līguma 2.pielikums), 

kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa, līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

 

2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

2.1.PASŪTĪTĀJU uz līguma darbības laiku pārstāv saimnieciskās struktūrvienības vadītāja  Ilzīte 

Kontaute tālr.: xxxxxxxxxxx, e-pasts: ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv un pilnvarotās personas, kas 

minētas šī Līguma 10.1.punktā. 

2.2.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt kontroli par līguma izpildi, pieaicinot  attiecīgās jomas ekspertus, 

pieprasot un saņemot ar līguma izpildi saistītos dokumentus. 

2.3.PASŪTĪTĀJS pasūta PRECES pēc vajadzības un tam nav pienākums veikt PREČU pasūtījumu 

par visu līguma 5.3.punktā noteikto līguma summu un/vai iegādāties visas tehniskajā 

specifikācijā norādītās PRECES.  

2.4.PASŪTĪTĀJAM nepieciešamības gadījumā ir tiesības mainīt pasūtāmās PRECES daudzumu, 

nemainot PREČU vienību cenas, ar nosacījumu, ka šo darbību rezultātā netiek pārsniegta šī 

līguma noteiktā līgumcena. 

2.5.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt PRECI, ja tā neatbilst tehniskā piedāvājumā norādītājam 

PREČU sortimentam. 

2.6.PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par savlaicīgu PREČU piegādes apmaksu saskaņā ar līguma 

nosacījumiem.  

2.7.Ja PASŪTĪTĀJA vainas dēļ apmaksa par saņemto pasūtījumu netiek veikta līgumā noteiktā 

termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no noteiktajā termiņā 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no kopējās summas noteiktajā termiņā neapmaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

PASŪTĪTĀJU no līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. 

 

3.Piegādātāja tiesības un pienākumi 

3.1.PIEGĀDĀTĀJU uz līguma darbības termiņu pārstāv: Kompleksās pārdošanas vadītāja, tālr.: 

xxxxxxxxxxxxx, e-pasts: pasutijumi@depo.lv. 

3.2. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par PREČU kvalitāti un to savlaicīgu piegādi saskaņā ar līguma 

nosacījumiem.  

3.3.Ja PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ kārtējais preces pasūtījums netiek piegādāts (nodots) līgumā 

noteiktā termiņā un apjomā, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā 

mailto:ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
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no preces pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no kopējās termiņā nepiegādātās (nenodotās) preces summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. 

4.Preču kvalitāte un apjoms 

4.1.PRECĒM jāatbilst Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām un jābūt reģistrētām Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2.Ja PASŪTĪTĀJS konstatē saņemtajām PRECĒM izgatavotāja pieļautus defektus (brāķi) vai 

PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par piegādātās PRECES kvalitāti, ko nebija iespējams 

konstatēt PREČU saņemšanas brīdī, vai piegādātās PRECES neatbilstību pavadzīmei, tad 

PASŪTĪTĀJS sastāda atbilstošu aktu un 2 (divu) darba dienu laikā par to rakstveidā paziņo 

PIEGĀDĀTĀJAM, kas 2 (divu) darba dienu laikā uz sava rēķina nodrošina brāķa vai 

neatbilstošās PRECES apmaiņu. 

4.3.Gadījumā, ja konstatētais PRECES defekts ir radies PRECES nepareizas uzglabāšanas vai citas 

PASŪTĪTĀJA neatbilstošas rīcības dēļ, kuras rezultātā PRECEI ir radies defekts, 

PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības neveikt šādas PRECES apmaiņu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS 

veic pilnu pasūtīto PREČU apmaksu saskaņā ar PREČU pavadzīmi. 

4.4.Ikreizējā pasūtījuma PREČU sortiments, daudzums un cena tiek norādīti preču pavadzīmē-

rēķinā.  

 

5.Līguma cena un norēķinu kārtība 

5.1.PREČU maksimālās vienības cenas ir noteiktas PIEGĀDĀTĀJA iepirkumā iesniegtā 

PIEGĀDĀTĀJA tehniskā piedāvājumā (līguma 1.pielikumā). PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs 

pazemināt Tehniskā piedāvājumā (līguma 1.pielikumā) norādītās vienas vienības cenu, un 

PASŪTĪTĀJS var iepirkt līguma 1.pielikumā norādītās PRECES par zemākām cenām, kas 

atbilst Tehniskai specifikācijai.  

5.2. PRECĒM, kas nav uzskaitītās līguma 1.pielikumā, cenas ir noteiktas saskaņā ar 

PIEGĀDĀTĀJA tirdzniecības vietas preču cenrādi, un līguma darbības laikā tām tiek noteikta 

nemainīga {ne mazāk kā 10 procentu % (desmit procentu) atlaide. 

5.3. Kopējā līgumcena šī līguma darbības laikā ir EUR 41 900.00 /četrdesmit viens tūkstotis  deviņi 

simti euro un 00 centi/, PVN 21% EUR 8799.00 /astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi  

eiro un 00 centi /, summa kopā ar PVN 21% EUR 50 699.00 /piecdesmit tūkstoši seši simti 

deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi /. 

5.4.Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas   

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.5.Pēc PRECES un preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, 30  (trīsdesmit) dienu laikā, 

PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM rēķinā norādīto summu bezskaidrā naudā ar 

pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu, šī 

līguma izpratnē uzskatāms datums, kurā pavadzīmē-rēķinā norādītā summa tika ieskaitīta 

PIEGĀDĀTĀJA bankas norēķinu kontā. 

5.6.Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu 

apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā 

attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

6.Līguma izpildes vieta, termiņi un nosacījumi 

 

6.1.PREČU piegāde notiek pa daļām pēc PASŪTĪTĀJA mutiska vai rakstiska PRECES 

pieprasījuma, kas sastādīts pamatojoties uz tehnisko specifikāciju, norādot preču daudzumu. 

Rakstisks PRECES pieprasījums tiek nosūtīts PIEGĀDĀTĀJAM elektroniskā (e-pasta adrese: 

pasutijumi@depo.lv) vai faksimila veidā (faksa numurs: 67064101). PIEGĀDĀTAJAM, 

saņemot no PASŪTĪTĀJA rakstisku PRECES pieprasījumu, tas jāapstiprina 1 ( viens) darba 

dienas laikā.  
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6.2. PASUTĪTĀJS var iegādāties PRECI jebkurā PIEGĀDĀTĀJA tirdzniecības vietā, adrese: 

Zemnieku iela 22, Liepāja, LV-3401 (kas atrodas ne tālā kā 10 kilometru attālumā no tālākās 

līguma izpildes vietas, kur attālums tiek mērīts pa tuvāko asfaltēto ceļu mērījumu nolasot 

odometrā). 

6.3. Katras atsevišķas PREČU partijas iegāde tiek noformēta ar PIEGĀDĀTĀJA izrakstītu 

pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta PUŠU pārstāvji. PRECE uzskatāma par saņemtu ar PREČU 

pavadzīmes – rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi. 

6.4.PIEGĀDĀTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma piegādā PRECI uz PASŪTĪTĀJA norādīto 

adresi Liepājā: 

- Ausekļa iela 11/15, 

- Radio iela 8,  

- Toma iela 23/25,  

- Alejas iela 18,  

- Kungu iela 21A ,  

bet PASŪTĪTĀJS norēķinās par piegādāto PRECI šajā līgumā paredzētajā kārtībā. 

6.5.PIEGĀDĀTĀJS veic PREČU piegādi PASŪTĪTĀJA  norādītajā adresē 3 (trīs) darba dienu  

laikā no PRECES rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, darba dienās no plkst.9.00. līdz 

17.00. 

6.6.PREČU piegāde tiek apliecināta ar PREČU pavadzīmi-rēķinu, kas pēc tās parakstīšanas kļūst 

par šī līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu. 

6.7.PASŪTĪTĀJS PRECES pieņem pēc daudzuma, kvalitātes un kvantitātes, kuru pārbauda 

saņemšanas brīdī, pamatojoties uz PREČU pavadzīmēm, par piegādes datumu uzskatot PREČU 

pavadzīmē norādīto datumu. 

6.8.Līdz PRECES piegādei PASŪTĪTĀJAM tā norādītajā adresē un PREČU pavadzīmes 

parakstīšanai, visi riski, tajā skaitā risks par PRECES bojājumiem vai bojāeju, gulstas uz 

PIEGĀDĀTĀJU.  

 

7.Līguma darbības termiņš 

 

7.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no 

līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad summa par PREČU iegādi ir sasniegusi līguma 

5.3.punktā minēto kopējo līgumcenu (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). 

7.2.Līguma saistības ir pabeigtas līdz ar pilnīgu savstarpēju to nokārtošanu. 

 

8.Līguma darbības izbeigšana 

 

8.1. Jebkura Puse Līgumu var vienpusēji izbeigt pirms Līguma darbības termiņa beigām 2 (divus) 

mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot otru Pusi. 

8.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa, Pusēm vienojoties, kā 

arī tiesas ceļā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.  

8.3. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

8.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstveidā brīdinot PIEGĀDĀTĀJU, ja: 

PIEGĀDĀTĀJS vairāk kā divas reizes atsakās mainīt Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces 3 

(trīs) darba dienu laikā pret kvalitatīvām vai pārdod PRECI PASŪTĪTĀJAM, neievērojot Līguma 

1.pielikumā noteiktās PREČU cenas. 

8.5. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstveidā brīdinot PASŪTĪTĀJU, ja 

PASŪTĪTĀJS vairāk kā divas reizes kavē preces apmaksas termiņu vairāk kā 3 (trīs) darba dienas.  

 

  

9.Nepārvarama vara 
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9.1.Neviena no līguma pusēm nav atbildīga par savu līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šo saistību 

izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

9.2.Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus puses nevar ietekmēt un par ko tās nevar būt 

atbildīgas, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, embargo, eksporta un 

importa aizliegumu, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts 

varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt 

līguma noslēgšanas laikā.  

9.3.Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas 

apstākļiem.  

9.4.Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums 

nekavējoties 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru pusi par šādu apstākļu rašanos un jāveic 

visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos. 

9.5.Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, līguma darbības laiks pagarinās uz šo apstākļu darbības 

periodu. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus, otrai pusei ir tiesības līgumu lauzt.  

 

10.Pārējie nosacījumi 

 

10.1. PASŪTĪTĀJS apņemas izsniegt rakstveida pilnvarojumu personām, kas ir tiesīgas iegādāties 

PRECES PASŪTĪTĀJA vārdā atbilstoši šī līguma noteikumiem. Pilnvarotās personas iegādāties 

preces pasūtītāja vārdā ir : PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 

remontstrādnieks [tiek noteiktas līguma slēgšanas brīdī]. 

10.2. Grozījumus līgumā var veikt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta deviņpadsmito 

daļu. 

10.3.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to 

abpusējas parakstīšanas. 

10.4.Strīdus šī līguma ietvaros PUSES risina savstarpēji rakstveidā vienojoties, bet, ja vienošanos 

nav iespējams panākt – tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5.Līgums sastādīts divos eksemplāros, kur abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

10.6. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:  

1.Piegādātāja Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums; 

2.Piegādātāja finanšu piedāvājumam. 

 

11. Pušu juridiskās adreses 

 

PASŪTĪTĀJS :                                                          PIEGĀDĀTĀJS:         

Profesionālās izglītības kompetences centrs   SIA “DEPO DIY” 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 

Reģ.Nr. 90010944679      Reģ.Nr.50003719281 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV 3401 Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu  

novads,            LV - 2130 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxxxxxxxx 

Konts xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Konts xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

____________________________           ____________________________ 

         Inga Auziņa       Andris Kozlovskis 
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