IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. I- 010 2017
Par mobilās skatuves iegādi
Ludza,

2017. gada 28.februan

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raina iela
16, Ludza, LV-5701, pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas darbojas uz
pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses,
un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Civix”- reģistrācijas Nr.42403033859, juridiskā
adrese: Raiņa iela 41-28, Balvi, LV-4501, sabiedrības valdes priekšsēdētāja Ivara Saides personā,
kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rikotā iepirkuma „Mobilās skatuves iegāde
brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā” ID Nr. LNP
2016/42, rezultātiem im SIA “Čivix”, reģistrācijas Nr.42403033859, iesniegto piedāvājumu,
noslēdz šādu līgumu.
1. LlGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas ar savām iekārtām, materiāliem un
savu darbaspēku izgatavot un piegādāt Pasūtītājam mobilo skatuvi, kas paredzēta brīvdabas
pasākumu tehniskajai nodrošināšanai, turpmāk tekstā - Prece, atbilstoši šī līguma noteikumiem
un Tehniskajai specifikācijai un Finanšu piedāvājumam (Pielikums N r.l), kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa.

2.1.
Līguma summa par Preces izgatavošanu im piegādi kopsummā sastāda bez PVN ir
EUR 6979,00 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 00 centi), PVN (21% ) EUR
1465,59 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci euro un 59 centi), kas kopā ir EUR 8444,59
(astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 59 centi).
2.2. Cena iekļauti visi Valsts noteiktie nodokļu maksājumi un izdevumi par preces piegādi.
2.3. Preces cena ir nemainīga visā līguma darbības laikā.

3. MAKSĀJUMI
3.1. Samaksa par Preces piegādi tiek veikta euro, atbilstoši šī līguma Pielikuma N r.l
noteiktajām cenām, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu. Fasūtīiājs apņemas samaksāt
Izpildītājam par Preci 20 (divdesmit) darba dienu laikā, no rēķina saņemšanas.
3.2. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu bankā.
3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.

4. LlGUM A DARBĪBAS LAIKS
Līgums ir spēkā 1 (vienu) mēnesi no līguma noslēgšanas brīža.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1 Izpildītājs piegādā kvalitatīvu (bez defektiem, bojājumiem, un derīgu izmantošanai) Preci
atbilstoši Tehniskajam/Finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums N r.l).
5.2. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un, pēc nepieciešamības,
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pieteikt pretenzijas. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt
pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.
5.3.
Prece tiek piegādātas uz Isnaudas Tautas namu, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
LV-5701.
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notiek 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc piegādes dienas, sastādot par to attiecīgu aktu.
5.5. Izpildītājs nodrošina nekvalitatīvas Preces apmaiņu 24 (divdesmit četru) stundu laikā no
mutiska Pasūtītāja pārstāvja pieteikuma saņemšanas brīža.
5.6. Pasūtītājs veic līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvas un līguma noteikumiem
atbilstošas Preces aomaksu. līnumā noteiktaiā kārtībā.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Līguma noteikumiem neatbilstošas vai nekvalitatīvas Preces piegādes un uzstādīšanas
gadījumā, visas izmaksas, kas saistītas ar Preces apmaiņu, sedz Izpildītājs.
6.2. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu par Preci, līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no piegādātās Preces
neapmaksātās vērtības par katru nokavēto dienu, bet līgumsoda kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt
10% no kopējās līguma summas.
6.3. Ja Izpildītājs nav piegādājis Preci, līgumā 4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā, no termiņa nepiegādātās
Preces vērtības, par katru nokavēto dienu, bet līgumsoda kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 10%
no kopējās līguma summas.
6.4. Līguma kopējās līgumsoda summas samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīces un citi ārkārtēja
rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.
7.2. Gadījumā, ja iestājas līguma 7.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, līgumā
darbības termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas
apstākli aizkavējuši līguma izpildi.
7.3. Puses par līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2 (divu)
kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek
atbrīvotas no līguma noteikto saistību izpildes.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt
rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un līguma punkts, kura Puse uzskata par
pārkāptu.
8.2. Divu rakstisku pretenziju iesniegšana var būt par pamatu Pusēm iepriekš nebrīdinot
vienpusējā kārtā lauzt līgumu.
8.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties līguma izpildes rezultātā, Puses atrisina savstarpēju
pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas
tiesā.
8.4. Pārējos gadījumos Puses var izbeigt līgumu pirms līguma termiņa beigām, Pusēm
savstarpēji vienojoties.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1.Visi līguma grozījumi un vienošanās, kas izriet no šī līguma vai skar to, tiek noformēti
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rakstiski un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
9.2. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē izpilddirektoru - Sergeju
Jakovļevu, darba telefona numurs 65707403.
9.3. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē - Ivaru Saidi, tālrunis
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9.4. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru, par adreses, bankas kontu vai citu
rekvizītu izmaiņām.
9.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Izpildītāja.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

ar

Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr.LV90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701
A/S “Citadele banka”

IZPILDĪTĀJS
SIA ,,Čivix”
Reģ.Nr.42403033859
Raiņa iela 41-28, Balvi, LV-4501
A/S SEB Banka
Konta Nr.LV63UNLA0050021223026
kods UNLALV2X
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