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       Pielikums iepirkuma konkursasm 

Identifikācijas Nr. PSIAC 2017/06 

 

IEPIRKUMU LĪGUMS Nr. PSIAC 2017/06 

   

Pelči    2017.gada 10.oktobrī 

 

Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, tā direktores Ināras Oļenas personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra nolikumu, turpmāk šā 

līguma tekstā saukts Pircējs, no vienas puses, un 

 

SIA „BG”, reģistrācijas Nr. 40003148160 tā valdes loceklis Ģirts Ģederts, kurš rīkojas saskaņā 

ar uzņēmuma statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā Pārdevējs, no otras puses, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz 

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra rīkotā iepirkuma konkursa “ Saimniecības 

un higiēnas preču; kopšanas, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegāde” ID. Nr. PSIAC 2017/06 

nolikuma pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un SIA „BG”, 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu piegādā Pircējam, bet Pircējs pieņem īpašumā 

saimniecības un higiēnas preces; kopšanas, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, turpmāk šā 

līguma tekstā saukta Prece, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam Konkursā, 

turpmāk šā līguma tekstā saukts Piedāvājums (konkursa 2. pielikums). 

1.2. Pārdevējs piegādā Preci atbilstoši šā līguma nosacījumiem. 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMCENA 

 

 

2.1. Paredzētais Līguma darbības laiks ir 12 mēneši (divpadsmit mēneši). 

2.2. Paredzētā kopējā līguma ne vairāk kā summa EUR 18882.90 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi 

simti astoņdesmit divi eiro un deviņdesmit centi), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens 

procents) EUR 3277.20 (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi eiro un divdesmit 

centi), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena. 

 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos 

izdevumus, tiek noteikta saskaņa ar Preču pavadzīmi vai rēķinu, kurā uzrāda konkrētā reizē 

piegādāto preču daudzumu un konkursa piedāvājumā uzrādīto cenu un apmaksas summu 

u.c. nepieciešamos rekvizītus. 
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3.2. Preces cena var tikt pārskatīta vienu reizi līguma spēkā esamības laikā, neātrāk kā 2018. 

gada 2. janvārī - izmainot cenu par vienību ne vairāk kā 5% no konkursā piedāvātās cenas. 

Par pamatu cenu izmaiņai var būt inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi. 

Pusēm savstarpēji par to vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēti rakstiski 

ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.   

3.3. Preču pavadzīmei vai rēķinu Pircējs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces 

pavadzīmes vai rēķina abpusējas parakstīšanas pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā 

bankas kontā. 

 

4. PRECES KVALITĀTE UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI 

 

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs kvalitatīva un atbildīs visu to LR spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.  

4.2. Pircējs par nepieciešamo Preču daudzumu katrā piegādes reizē telefoniski vai rakstiski 

informē Pārdevēju. 

4.3. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 

saimniecības preču noliktavā, noliktavas darba laikā, atbilstoši līguma 4.2. punktā 

minētajam pasūtījumam 24 (divdesmit četru) stundu laikā. (Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, 

Pārdevējs nodod Pircējam Pārdevēja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preču pavadzīmi vai 

rēķinu un nepieciešamības gadījumā Preces tehnisko dokumentāciju valsts valodā). 

4.4. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā nav piegādājis, vai ir piegādājis nekvalitatīvu vai Preces 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci (visu vai daļu no tās), vai 

arī pieņemšanas brīdī tiek konstatēts iztrūkums tiek sastādīts akts, kurā Pircējs norāda 

atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš piegādes dienā.  

4.5. Pārdevējs apņemas bez maksas apmainīt bojāto Preci vienas darba dienas laikā pēc 

Pircēja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās, bet brīvdienās vai svētku 

dienās – iespējami ātrākā laikā saskaņojot to ar noliktavas vadītāju. 

4.6. Ja Pircējam netiek iesniegti nepieciešamie pavaddokumenti, kvalitātes sertifikāts vai citi 

nepieciešamie pavaddokumenti Pircējs var atteikties tās pieņemt. Pārdevējam trūkumi ir 

jānovērš preces piegādes dienā, darba laikā. 

4.7. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās 

risku līdz tās nodošanai Pircējam. 

4.8. Izdevumus par Preču piegādi sedz Pārdevējs. 

 

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

 

5.1. Pārdevēja saistības: 

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi atbilstoši šā līguma nosacījumiem; 

5.1.2. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircēja personālam izdevīgā darba laikā; 

5.1.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā ievērot LR spēkā esošo darba drošības 

noteikumu prasības; 

5.1.4. Pārdevējs apņemas bez maksas veikt skolas trauku mazgājamās mašīnas tehnisko apkopi 

visā līguma darbības laikā un vajadzības gadījumā nodrošināt skolu ar bezmaksas ziepju, 

dvieļu un tualetes papīra turētājiem. (attiecas uz konkrētām iepirkuma daļām) 

5.2. Pircēja saistības: 

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei; 

5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces 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 
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personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību 

vai nolaidības rezultātā. 

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties LR 

likumos noteiktajā kārtībā. Jebkura līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti ar 

Vienošanās protokolu, kuru noformē kā Līguma pielikumu, kas kļūst par šā līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Ja Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis 

Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šajā 

gadījumā Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam vienreizēju līgumsodu 3 % (trīs procentu) 

apmērā no Līgumcenas, kas sastāda EUR 566.49 (pieci simti sešdesmit seši eiro un 

četrdesmit deviņi centi). Pārdevējam līgumsods jānomaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks 

attiecīgi protokolētas.  

7.2. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms LR spēkā 

esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

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 pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 

avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības, un ietekmē uzņemtās saistības. 

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 Pircējam un Pārdevējam, 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 šajā līgumā minētā 

darbības termiņa beigām, neizmantojot kopējo Līgumcenu, vai arī līdz brīdim, kad ir 

izmantota kopējā Līgumcena pirms līgumā minētā termiņa beigām. 

9.3. 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 šā līguma noteikumu tulkošanu. 
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9.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapaspusēm, ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja. 

9.5. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē noliktavas vadītāju Ingu 

Kaluginu, tālrunis 63324478, 24402500. 

9.6. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē Uldi Baltiņu, tālrunis 

29338876; 67387922. 

9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tas skaitā, par 

Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas 

pavaddokumentu noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, 

defekta akta parakstīšanu. 

9.8. Konkursa nolikums, Pārdevēja iesniegtais piedāvājums konkursā un konkursa pielikumi 

ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pircējs Pārdevējs 

 

Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs; SIA „BG” 

„Saules Stari” Pelči; Bukultu iela 9, 

Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3322 Rīga, LV-1005 

Izgl.iest.reģ. Nr. 1210901177; Reģ.Nr. 40003148160 

Nod.maks.reģ.Nr.90000035938 Nod.Maks.Reģ. Nr. LV40003148160 

 

 


