LĪGUMS IEP/LRAS-2018/12
2018.gada 12.oktobrī
Pamatojoties uz iepirkuma “Jaunu riepu piegāde frontālajam iekrāvējam VOLVO
L70” (LRAS 2018/12) rezultātiem, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”,
reģistrācijas Nr. 42103023090, tās valdes locekļa Normunda Niedola personā, kurš rīkojas uz
Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Ardala”, reģistrācijas
Nr.42103017747, tās valdes locekļa Jāņa Lagzdiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata
(turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Ar šo Līgumu Izpildītājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam uz sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonu „Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā riepas atbilstoši Izpildītāja
finanšu un tehniskajam piedāvājumam iepirkumam “Jaunu riepu piegāde frontālajam iekrāvējam
VOLVO L70” (LRAS 2018/12) (turpmāk tekstā - Preces), (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar
Līguma Pielikumā Nr. 1 (finanšu un tehniskais piedāvājums) norādīto. Pasūtītājs apņemas
pieņemt Preces un veikt apmaksu par piegādātajām Precēm saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam Preces par cenu, kāda norādīta Izpildītāja finanšu
piedāvājumā (Līguma pielikums nr.1). Līguma summa bez PVN EUR 4698,48 (četri tūkstoši
seši simti deviņdesmit astoņi eiro, 48 centi), PVN EUR 986,68 (deviņi simti astoņdesmit seši
eiro, 68 centi), kopējā līguma summa ar PVN EUR 5685,16 (pieci tūkstoši seši simti
astoņdesmit pieci eiro, 16 centi).
2.2. Pasūtītājs veic kopējās līguma summas samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču
saņemšanas un Darba pieņemšanas. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis paraksta preču
pavadzīmi – rēķinu, apstiprinot Preču saņemšanu un Darba izpildi. Preču pavadzīme - rēķins
tiek sagatavots 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, divi - pie
Pasūtītāja.
3. PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Izpildītājs piegādā Preces Pasūtītājam un izpilda Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma
noslēgšanas dienas.
3.2. Par Preču nodošanas un Darba izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam
nodod Preces un izpilda Darbu, un Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis to apstiprina ar savu
parakstu.
3.3. Preces un Darbs tiek uzskatīti par atbilstošiem šī Līguma noteikumiem, ja 3 (trīs) darbdienu
laikā pēc Preču saņemšanas un Darba izpildes Pasūtītājs nenosūta pa faksu vai nepaziņo
telefoniski savas pretenzijas par piegādāto Preču un veiktā Darba daudzumu un kvalitāti.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātās Preces atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Garantijas laiks Precēm tiek noteikts vismaz 2 (divi) gadi, kas sākas pēc nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1. Izpildītāja saistības:
5.1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt Preces un veikt Darbu atbilstoši Līguma nosacījumiem;
5.1.2. Izpildītājs apņemas Preces piegādi un Darba izpildi veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā
darba laikā;
5.1.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Preču un Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
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5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Izpildītājs apliecina, ka Preču un Darba cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Preču
piegādi un Darba izpildi;
Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām
personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
Izpildītājs uzņemas atbildību un sniedz garantiju saskaņā ar Līguma 4.2.punktu.

5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Precēm un Darbu šajā Līgumā noteiktajos termiņos
un kārtībā.
5.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādāto Preču un izpildītā Darba
pieņemšanu.
5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu
darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai
nolaidības rezultātā.
6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā
un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Ja Izpildītājs nav Pasūtītājam nodevis Preces un Darbu Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņā,
tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šādā
gadījumā, Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem Izpildītājam, kas tam radušies Preces
izgatavojot, pasūtot, piegādājot, utt.
7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, Līdzēju strīdus saistībā ar
Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesu iestādes ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.3. Termini, kas lietoti šajā Līgumā, atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma
dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma tekstā lietoti to
aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma
izpildes gaitā Līdzējiem ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.
9.4. Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
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9.5. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, ar vienādu juridisku spēku,
no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
9.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvi šī Līguma izpildes laikā:
Izpildītājam:
Vārds, uzvārds: XXXXXXX
Mob. tālr.:
XXXXXXX
E-pasts:
XXXXXXX
Fakss:
Pasūtītājam:
Vārds, uzvārds:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Fakss:

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā par
Preču un Darba pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķina iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, pretenziju sastādīšanu.
10. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs
SIA „Liepājas RAS”
Reģ.Nr.42103023090
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads, LV - 3430
A/S Swedbank,
XXXXXXXXXXXX

Izpildītājs
SIA “Ardala”
Reģ.Nr.42103017747
Ganību iela 16/18, Liepāja
LV-3401
A/S Swedbank
XXXXXXXXXXXX

________________________

_______________________

Valdes loceklis N.Niedols

Valdes loceklis J.Lagzdiņš
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