Valsts iepirkuma
ID VSAC „Zemgale” 2019/4 PIEGĀDES LĪGUMS Nr. VSAC Zemgale/2019/1.16.1-12
par sadzīves elektropreču un šujmašīnu piegādi VSAC “Zemgale” filiālēm
Iecavā

2019.gada 13.jūnijā

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”, vienotais reģistrācijas numurs:
90000046912, juridiskā adrese: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, kuru atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1242 „Valsts sociālās aprūpes centra
„Zemgale” nolikums” un Labklājības ministrijas 2019.gada 30.maija rīkojumam Nr.23.1-101/183 pārstāv direktora p.i., Administratīvās nodaļas vadītāja Liene Janeka (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “Dreimanis un partneri”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003925288, juridiskā
adrese: Staiceles iela 15-69, Rīga, LV-1035, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
priekšsēdētājs Aldis Dreimanis (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, turpmāk abi kopā –
Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs,
atbilstoši Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2019.gada 10.jūnija lēmuma par iepirkuma
„Sadzīves elektrotehnikas, profesionālās elektrotehnikas, elektroinstrumentu un citu mazo
elektropreču piegāde VSAC "Zemgale" filiāļu vajadzībām”, identifikācijas Nr. VSAC
„Zemgale” 2019/4, rezultātiem, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem,
noslēdz savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt sadzīves elektropreces un
šujmašīnas VSAC “Zemgale” filiālēm (turpmāk – Prece), atbilstoši tehniskajai
specifikācijai - cenrādim (1., 2. un 3.pielikums).
1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt par piegādāto Preci, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
1.3. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt tehniskajā specifikācijā neiekļautas Preces 10% (desmit
procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, ar nosacījumu, ka Preču cenas nepārsniedz
vidējo tirgus cenu attiecīgajai Precei.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Cena par Preces vienu vienību ir norādīta Līguma 1., 2. un 3.pielikumā. Šajā cenā ir
iekļauta Preces vērtība, iepakojuma, piegādes Pasūtītāja norādītajā adresē un iekārtas
pieslēgšanas pie sagatavotām komunikācijām izmaksas, personāla, transporta un
izkraušanas izmaksas, visi valsts (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un pašvaldības
noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci, tās piegādi un
izkraušanu. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) ir maksājams papildus saskaņā
ar spēkā esošo nodokļa likmi.
Kopējā Līguma summa ir 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Līguma darbības laikā Preces cenu nevar paaugstināt, bet Preces cenu var samazināt,
piedāvājot klienta atlaižu programmu.
Pasūtītājs patur tiesības neizmantot pilnā apmērā nolīgto Līguma summu šī Līguma
darbības laikā.
Samaksu par Preci Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Preces
piegādes dienas pēc Piegādātāja iesniegtas un Pasūtītāja akceptētas pavadzīmes
saņemšanas.
Norēķini tiek veikti euro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas
kontu, kas norādīts Līgumā. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad
Pasūtītāja maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā.
Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko Līgumā

noteiktā kārtībā iesniegta pretenzija vai sagatavots akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc
tās apmaiņas pret kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu.
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA
Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.
Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, iepakojumam jānodrošina Preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc tam
glabājot.
Saskaņā ar tehnisko piedāvājumu Piegādātājs nodrošina divu gadu garantiju. Piegādātājs,
Preces garantijas laikā, veic Preces garantijas remontu vai nekvalitatīvās Preces apmaiņu
pret kvalitatīvu Preci.
Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci šī Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst
Līguma noteikumiem, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai un cenai (1., 2. un 3.pielikums).
Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam rakstiski, nosūtot to uz
Pārdevēja Līgumā norādīto adresi.

4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
4.1. Pasūtītājs veic pasūtījumu un iegādājas Preci atsevišķās partijās.
4.2. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītāja norādītajā vietā ar savu transportu un veic Preces
izkraušanu un, ja nepieciešams, uzstādīšanu:
4.2.1. VSAC „Zemgale” filiāle „Iecava”, „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads;
4.2.2. VSAC „Zemgale” filiāle „Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads;
4.2.3. VSAC „Zemgale” filiāle „Jelgava”, Kalnciema ceļš 109, Jelgava;
4.2.4. VSAC „Zemgale” filiāle „Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads;
4.2.5. VSAC „Zemgale” filiāle „Ziedkalne”, Ziedkalnes -3, Vilces pagasts, Jelgavas
novads.
4.3. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci pa partijām, ne vēlāk kā 3 (trīs nedēļas) no
pasūtījuma veikšanas brīža.
4.4. Pasūtītāja pilnvarotā (4.pielikums) persona veic Preces pasūtīšanu nosūtot pieprasījumu uz
Piegādātāja e-pastu vai pa faksu un telefoniski informējot pilnvaroto personu. Preces
Piegādātājs piegādā tikai darba dienās, mutiski saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu
Preces piegādes laiku.
4.5. Preces pēc sortimenta, daudzuma un kvalitātes pieņem Pasūtītāja pilnvarotā persona.
4.6. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar transportu, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību, to
transportējot.
4.7. Preci nodod un pieņem Līdzēju pārstāvji, parakstot Preču pavadzīmi. No Pasūtītāja puses
pieņemt Preci un parakstīt Preču pavadzīmi ir tiesīgas tās pilnvarotās personas.
4.8. Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt
Preču pavadzīmi, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst Līguma 1., 2. un 3.pielikumā
noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai vai cenai, Prece vai tās apjoms neatbilst
Līguma noteiktajā kārtībā veiktajam Preces pasūtījumam.
4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas
Preces pieņemšanas.
4.10. Piegādātājam piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas, jānomaina
nekvalitatīvā vai Līguma noteikumiem neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un atbilstošu
Līguma noteikumiem.
5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
5.1. Piegādātājs:
5.1.1. piegādā un nodrošina Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Līguma

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un
marķēšanas prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītiem kvalitātes
standartiem;
5.1.2. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi tās ražotāja standarta iepakojumā, kas
nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot;
5.1.3. ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci
pret jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā.
Pasūtītājs:
5.2.1. pieņem Līguma noteikumiem atbilstošu Preci un veic apmaksu;
5.2.2. ir tiesīgs pārbaudīt Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma
noteikumiem;
5.2.3. ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces
pieņemšanas.
Par maksājuma termiņa nokavējumu, Piegādātājs var pieprasīt, un Pasūtītājam ir
pienākums maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no
neapmaksātās summas, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Piegādātāja rakstveida pieprasījuma
iesniegšanas dienas.
Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā un vietā, Pasūtītājs var pieprasīt
un Piegādātājam ir pienākums maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents)
apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procentus) no nepiegādātās Preces summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no neizpildītās
Līguma summas, gadījumā, ja Piegādātājs atsakās no Līguma izpildes.
6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Līdzēji atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos līdzēju attiecības risināmas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām.
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7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA
Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 13.jūniju un ir spēkā līdz 2020.gada 12.jūnijam vai
kamēr piegādes kopējā summa sasniedz Līguma 2.2.punktā noteikto kopējo Līguma
summu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
Līguma termiņam beidzoties, Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie
nosacījuma, ja nav izlietota kopējā Līguma summa.
Līgumu var izbeigt, Līdzējiem vienojoties, kā arī tiesas ceļā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Visas izmaiņas Līgumā noformējamas rakstveidā un pēc parakstīšanas tās kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusēji, ja:
7.5.1. Piegādātājs Līguma darbības laikā nepilda šī Līguma nosacījumus;
7.5.2. ja šajā Līgumā ietverto Pasūtītāju saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta
sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja
reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītājs kā saistību pārņēmējs
neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums,
vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, par to

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic apmaksu saskaņā
ar Līguma noteikumiem un nokavējuma termiņš pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas.
7.7. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Līdzēji nevar vienoties,
strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Katram Līdzējam piecu darba dienu laikā jāziņo otram Līdzējam par savas juridiskās
adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
8.2. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz četrām lapām ar četriem pielikumiem divos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VSAC „Zemgale”

SIA “Dreimanis un partneri”

Reģistrācijas Nr.90000046912
PVN Reģistrācijas Nr.LV90000046912
Juridiskā adrese: „Smiltaiņi”, Iecava,
Iecavas novads, LV-3913
Tālrunis: 63960212; fakss: 63960213
e-pasts: zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Valsts kase, kods TRELLV22XXX
konts LV40TREL2180436005000

Reģistrācijas Nr. 40003925288
PVN Reģistrācijas Nr. LV40003925288
Juridiskā adrese: Staiceles iela 15-69, Rīga,
LV-1035
tālrunis: 26139586
e-pasts: d_partneri@inbox.lv
DNB banka, kods RIKOLV2X
konts LV78RIKO0002930222910

z.v. ____________________________
Liene Janeka

z.v._____________________________
Aldis Dreimanis

4.pielikums
pie 2019.gada 13.jūnija Līguma Nr.VSAC Zemgale/2019/1.16.1.- 12

Līdzēju pilnvarotās personas

1.

Izpildītāja kontaktpersona:
d_partneri@inbox.lv

2.

Pasūtītāja pilnvarotās personas:

Aldis

Dreimanis,

tālrunis:

26139586,

e-pasts:

2.1. VSAC „Zemgale” filiāle “Jelgava”, Saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis:
63049203, e-pasts: jelgava@vsaczemgale.gov.lv
2.2. VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava” Saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis:
63963991, e-pasts: iecava@vsaczemgale.gov.lv
2.3. VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze” Saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis:
63724670, e-pasts: lielbērze@vsaczemgale.gov.lv
2.4. VSAC „Zemgale” filiāles „Ķīši” Saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis: 29108741,
e-pasts: kisi@vsaczemgale.gov.lv
2.5. VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” Saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis:
28382811, e-pasts: ziedkalne@vsaczemgale.gov.lv

Pircējs:

Pārdevējs:

z.v. ____________________________
Liene Janeka

z.v.__________________________________
Aldis Dreimanis

