IEPIRKUMA LĪGUMS NR._______________
Rēzeknē,

2018. gada 21.decembrī

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, reģ.Nr. 90001516958, juridiskā adrese: 18.Novembra
iela 39, Rēzekne, LV-4601, tās pārvaldes vadītāja Nikolaja Krilova personā, kura rīkojas saskaņā ar
Nolikumu, turpmāk - Pircējs, no vienas puses, un
SIA “DEPORT”, reģ. Nr.40103488571, juridiskā adrese: Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048, tās prokūristes
Anastasijas Kučinskas personā, kura rīkojas saskaņā ar prokūru, kas izdota 29.07.2014. un reģistrēta
29.07.2014., turpmāk - Pārdevējs, no otras puses, abi kopā – Puses, katrs atsevišķi - Puse, saskaņā ar
iepirkuma “Sporta apģērbu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs RPD 2018/122) rezultātiem,
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt
saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līguma pielikumiem.

sporta apģērbu (turpmāk – Prece)

2. Līgumcena
2.1. Līguma kopējā summa ir 17469,28 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi eiro un
28 centi), kas sastāv no pamatsummas 14437,42 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit
septiņi eiro un 42 centi) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%) 3031,86 EUR (trīs tūkstoši
trīsdesmit viens eiro un 86 centi). Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN
likme tiek piemērota saskaņā ar Preces piegādes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
2.2. Finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) noteiktajā Preces cenā ir iekļautas visas tiešās un
netiešās Pārdevēja izmaksas, kas varētu rasties un ir saistītas ar Līgumā noteikto saistību izpildi, tai
skaitā Preces piegādes izmaksas.
2.3. Pircējs Preci pērk par Pārdevēja noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdēvēja Tehnisko piedāvājumu
(Līguma 2.pileikums) iepirkumā un Finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums). Tehniskajā
piedāvājumā fiksētā cena ir maksimālā pieļaujamā cena, par kādu attiecīgais Pārdevējs drīkst
piegādāt Preci visā Līguma izpildes laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Pārdevējs ir tiesīgs pazemināt
Tehniskajā piedāvājumā norādītās vienas vienības cenas. Cenu samazināšanas gadījumā, Pircējam ir
tiesības iegādāties vairāk preču nekā tika plānots.
2.4. Pircējs Līguma darbības laikā var iegādāties Preces tādā apjomā, kāds faktiski nepieciešams
Pircējam, un Līgums neuzliek Pircējam pienākumu izmantot visu Līguma kopējo summu. Reālais
iepirkuma apjoms var nesasniegt Tehniskajā piedāvājumā uzrādītos maksimālos (plānotos)
iepirkuma apjomus.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Pircējs maksā Pārdevējam par piegādāto preci 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no preču
pavadzīmes-rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķina summu uz Pārdevēja bankas kontu.
3.2. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pircējs ir veicis bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja
bankas kontu.
3.3. Pircējs veic samaksu Pārdevējam tikai par kvalitatīvām Precēm.
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4. Līguma izpildes termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pušu savstarpējo saistību
izpildei. Izpildītājs apņemas piegādāt Preces 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5. Pircēja pienākumi un tiesības
5.1. Pircējs apņemas:
5.1.1. nodrošināt pārstāvi pasūtījuma pieņemšanai, pārbaudot to kvalitāti un daudzumu, kā arī
attiecīgo pavaddokumentu parakstīšanai;
5.1.2. norēķināties par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.1.3. pieņemt Preci saskaņā ar preču pavadzīmi-rēķinu, nekavējoties pārbaudot tās kvalitāti,
sortimentu un daudzumu.
5.2. Pircējam ir tiesības:
5.2.1. nepieņemt Preci un neapmaksāt to, ja piegādātā Prece ir nekvalitatīva un/vai Prece piegādāta
mazākajā daudzumā par preču pavadzīmes-rēķinā norādīto daudzumu.
6. Pārdevēja pienākumi un tiesības
6.1. Pārdevējs apņemas:
6.1.1. piegādāt kvalitatīvu Preci pēc Pircēja norādītas līguma izpildes vietas: Rēzeknes pilsētas
domes Sporta pārvalde, 18.Novembra iela 39, Rēzeknē, līdz līgumā 4.1. punktā noteiktajām
termiņam.
6.1.2. par pārdoto Preci izsniegt Pircējam vai tā pilnvarotai personai preču pavadzīmi – rēķinu, kurā
norādīts piegādātais Preces daudzums un par Preci maksājamā naudas summa;
6.1.3. gadījumā, ja Pārdevējs piegādā Pircējam neatbilstošu Preci, tad Pārdevējs 1 (vienas) darba
dienas laikā veic Preces nomaiņu, Preces nomaiņas izmaksas sedz Pārdevējs;
6.1.4. pēc Pircēja pieprasījuma apmainīt Preci 1 (vienas) darba dienas laikā, ja Precei ir slēpti defekti,
kas radušies ražotāja vainas dēļ, šādā gadījumā Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar
Preces nomaiņu;
6.1.5. pārdot Pircējam Preci, kas ir oriģinālražojums, jauna un preču ražotāja oriģinālā iepakojumā;
6.1.6. nozīmēt kontaktpersonu pasūtījumu pieņemšanai un saskaņošanai.
6.2. Pārdevējam ir tiesības:
6.2.1. pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kas nepieciešami Līguma noteikumu izpildes
nodrošināšanai.
7. Pušu atbildība
7.1. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī par otrai
Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.2. Par Līguma 6.1.1., 6.1.3. un 6.1.4.apakšpunktā noteiktā termiņa neievērošanu, Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no līguma 2.1.apakšpunktā minētās kopējās
līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās
summas.
7.3. Ja Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā nav apmaksājis preču pavadzīmē-rēķinā noteikto summu, tad
tas Pārdevējam maksā līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru
nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.
7.4. Ja Pārdevējs nevar nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi saskaņā ar Finanšu
piedāvājumā norādītājām cenām visā Līguma spēkā esamības laikā, tad Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.
2

7.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu valsts institūciju lēmumu pieņemšanas
gadījumos, kas tieši padara noslēgtā Līguma izpildi par daļēji vai pilnīgi neiespējamu.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības
pienākuma.
7.7. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Līgumsoda samaksa
netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.
8. Līguma grozīšanas kārtība
8.1. Līgums var tikt grozīts Pusēm savstarpēji vienojoties un parakstot attiecīgo vienošanos. Grozot
Līgumu, Puses ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. Jebkuras izmaiņas vai
papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem līdzējiem. Šādas izmaiņas un
papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9. Līguma izbeigšanas kārtība
9.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm rakstveidā
vienojoties.
9.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja:
9.2.1. Pārdevējs neievēro Līgumā noteiktos Preces piegādes un/vai nomaiņas termiņus un šāds
Pārdevēja nokavējums sasniedzis 5 (piecas) darba dienas;
9.2.2. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Pārdevējs nevar nodrošināt Līguma saistību izpildi;
9.2.3. tiek konstatēts, ka piegādātā Prece ir nekvalitatīva vai tiek konstatēti Preces slēptie defekti un
Pārdevējs to nav novērsis 6.1.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā;
9.2.4. Pārdevēja līgumsods ir sasniedzis 10% (desmit procentus) no līguma 2.1.punktā minētās
līgumcenas.
9.2.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Pārdevējām ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas.
9.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja:
9.3.1. Pircējs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis maksājumu un maksājuma kavējums pārsniedz 10
(desmit) dienas.
10. Strīdu izšķiršana
10.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek
panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
11. Nepārvaramas varas apstākļi
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja
iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
11.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
11.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta rakstveidā 3
(trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās. Šajā punktā minētie
noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas rezultātā saziņa starp Pusēm nav
iespējama.
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11.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par
Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu un kārtību. Šajā punktā minētie noteikumi neattiecas uz
gadījumiem, kad nepārvaramas varas rezultātā saziņa starp Pusēm nav iespējama.
12. Citi noteikumi
12.1. Puses apņemas neizpaust citām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas, izpildot Līguma
noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas
izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienākums sniegt pieprasīto
informāciju.
12.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi kļūst saistoši Puses
tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.3. Pircēja par Līguma izpildi atbildīgā kontaktpersona, kas pilnvarota parakstīt Preces
pavaddokumentus ir Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktors Žanis Ārmanis, tālrunis:
64623294, e-pasts: bjss@rezekne.lv.
12.4. Pārdevēja par Līguma izpildi atbildīgā kontaktpersona Preču piegādēs nodrošināšanā ir
tirdzniecības aģents Igors Jacevičs, tālrunis: 28245070, e-pasts: igors@joma-sport.lv.
12.5. Līgumam tiek pievienoti un tā neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
12.5.1. Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas;
12.5.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskais piedāvājums uz 10 lapas.
12.6. Šis Līgums ar tā pielikumiem ir sastādīts uz 15 (piecpadsmit) lapām trijos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku, pa vienam līguma eksemplāram katrai Pusei, trešais eksemplārs – Rēzeknes pilsētas
domes Iepirkumu nodaļai.
12.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas.
13. Pušu rekvizīti
Pārdevējs:

Pircējs:

SIA “DEPORT”
Reģ.Nr.40103488571
Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV 1048
A/s “Swedbank”
Konta Nr.LV02HABA0551032009366
Tālr: 28245070

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde
Reģ.nr. 90001516958
18.Novembra iela 39, Rēzekne, LV 4601
A/s “Swedbank”
Konta Nr. LV12HABA0551026247613
Tālr:64622055, epasts:sports@rezekne.lv

_____________________/A.Kučinska/

_______________________/N.Krilovs/
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