LĪGUMS
par maizes un svaigu mīklas izstrādājumu piegādi Ludzas novada iestāžu vajadzībām
Ludzā,

Datums skatāms laika zīmogā

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā turpmāk – Pircējs, no
vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS MAIZNĪCA”, reģ. Nr. 46803000065, juridiskā adrese:
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis
Aleksandrs Purins, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses

vai Puse,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkoto atklāto konkursu „ Maizes un svaigu mīklas
izstrādājumu piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām”, ID Nr. LNP 2020/29 turpmāk – Iepirkums,
rezultātiem un SIA “LUDZAS MAIZNĪCA” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pārtikas produktus, turpmāk – Preces, saskaņā
ar šī līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums” norādīto sortimentu
un līguma pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums” norādītajām cenām. Pircējs apņemas pieņemt
Preci un samaksāt par piegādāto Preci saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
1.2. Pircējs pasūta Preces sev nepieciešamajā apjomā.
1.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. Līguma saistību izpilde tiek paredzēta no līguma
noslēgšanas brīža un ir spēkā 12 kalendāros mēnešus.
1.1.

2. PREČU CENAS UN LĪGUMA SUMMA
Līguma kopsumma par nolikuma pielikumā Nr.2 minēto Preču piegādi:
2.1.1. 46 771,24 EUR (četrdesmit seši tūkstoši septiņi septiņdesmit viens euro 24 centi),
neieskaitot pievienotās vērības nodokli, turpmāk – PVN;
2.1.2. PVN (21%) summa – 9 821,96 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro 96
centi);
2.1.3. Līguma kopsumma ar PVN – 56 593,20 EUR (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti
deviņdesmit trīs euro 20 centi).
2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot nolikuma pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma summa
(Preču cenas) ietver Preču piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai piegādes vietai, preču
izkraušanas, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas
uz Precēm un to piegādi.
2.1.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Samaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro, atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.2 noteiktajām
cenām, saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču pavadzīmi – rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā
norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šajā līgumā noteiktajā kārtībā Preču
pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4. PREČU PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Pircējs telefoniski pa tālruni paziņo Pārdevējam par nepieciešamo Preču daudzumu. Pārdevējs
piegādā Preci darba dienās no plkst. 6:15 līdz plkst. 6:45.
Puses vienojas, ka Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt, samazināt piegādājamo Preču
apjomu, rakstveidā par to informējot Pārdevēju, un Pārdevējs apņemas necelt nekādas pretenzijas
šajā sakarā.
Pārdevējs nodod Preces kopā ar preču pavadzīmēm – rēķiniem, Preču izcelsmes un garantijas
sertifikātiem (ja nepieciešams). Dokumentos jābūt norādītam Preču uzglabāšanas režīmam.
Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti
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pārstāvji) parakstījušas Preču pavadzīmi – rēķinu. Pieņemot piegādātās Preces, Pircējam ir
jāpārbauda piegādāto Preču atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam un jāizdara atzīme
par Preču pieņemšanu uz vienas no preču pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots
Pārdevējam.
4.5. Pārdevējs nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēto Preču pavadzīmju – rēķinu
iesniegšanu Pircējam 3 (trīs) eksemplāros: viens – Pārdevējam, divi eksemplāri – Pircējam. Preču
pavadzīmēs – rēķinos tiek norādītas piegādāto Preču cenas euro, PVN likme un kopējā cena ar
PVN.
4.6. Tara, kurā tiek piegādāti pārtikas produkti, tiek nodota atpakaļ Pārdevējam.
4.7. Šī līguma saistību izpildei pilnvarotās personas:
no Pircēja puses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, adrese: Latgales iela 156, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701 – 65722732;
Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”, Latgales 94, Ludza, Ludzas novads, LV5701 – 65722081;
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, P. Miglinīka iela 25, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701 – 65722735;
Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 – tel.29136864;
Ludzas 2. vidusskola, P. Miglinīka iela 34, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 – tel.29426394;
Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748 –
65729587;
Pildas pamatskola, ,,Skola’’, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā, LV – 5733 – 26400780;
Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733 –
65751283 vai 65728204;
Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707 –
65729829;
Sociālās aprūpes centrs „Ludza”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735 – 26416950;
Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” filiāle, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV5716 – 26576003.

no Pārdevēja puses – tālrunis 65781103, 65707350 vai 26178666.
5. PREČU KVALITĀTE
5.1. Piegādāto Preču kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
5.2. Piegādātām Precēm jāatbilst šādām obligātām prasībām (šīs prasības precizējamas atbilstoši katra
konkrēta līguma priekšmetam).
5.2.1. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi – ne mazāks kā 2/3 no ražotāja noteiktā
derīguma termiņa.
5.2.2. Ātri bojājušo produktu derīguma termiņš– vismaz 3 (trīs) dienas no piegādes brīža;
5.2.3. Pavaddokumentos jānorāda pārtikas Preču uzglabāšanas režīms.
5.2.4. Pārdevējs nodrošina piegādāto Preču marķējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13.
marta noteikumu Nr.115 „Prasības fasētas pārtikas marķējumam”.
5.2.5. Pārdevējs nodrošina pārtikas Preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam
laikam.
5.2.6. Pārtikas Preces jāpiegādā pasūtījumā noteiktajā sortimentā un daudzumā.
5.3. Ja tiek atklāta Preces neatbilstība kvalitātes prasībām vai cita veida neatbilstība līguma
noteikumiem, Pircējs nekavējoties par to telefoniski paziņo Pārdevējam. Un par preču neatbilstības
konstatēšanu Pircējs sagatavo aktu.
5.4. Pārdevējam ir pienākums dot norādījumus par rīcību ar nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preci, atzīt
Preces neatbilstību, vai nekavējoties, tajā pat dienā norīkot pārstāvi apstākļu noskaidrošanai.
5.5. Pārdevējam ir pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci 3 (trīs) stundu laikā.
5.6. Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvo un neatbilstošo Preču nomaiņu ar
kvalitatīvām un atbilstošām Precēm.
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5.7. Ja Pārdevējs, saņemot Pircēja paziņojumu, nespēj novērst Preces trūkumus noteiktajā termiņā,
Pircējs ir tiesīgs veikt nepieciešamās darbības uz Pārdevēja rēķina.
6. PUŠU ATBILDĪBA
Ja līguma 5.5.punktā noteiktajā termiņā Pārdevējs neapmaina nekvalitatīvo Preci, Pircējam ir
tiesības piemērot tam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas.
6.2. Ja Pārdevējs nemaksā saskaņā ar līguma 6.1.punktu piemēroto līgumsodu, Pircējs ir tiesīgs
līgumsoda summu ieturēt, attiecīgi samazinot Pārdevējam veiktā kārtējā maksājuma apmēru.
6.3. Pārdevējam var tikt piemērots līgumsods par 5.nodaļā noteikto preču kvalitātes prasību pārkāpumu
– par katru konstatēto pārkāpumu sastādot aktu un piemērojot līgumsodu 10 % apmērā no
attiecīgās preču piegādes cenas. Gadījumā, ja šādi pārkāpumi tiek konstatēti regulāri, Pārdevējs ir
tiesīgs piemērot līgumsodu 10 % apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līguma cenas.
6.4. Gadījumā, ja Pircējs iesniedz paziņojumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, Pārdevējs ir tiesīgs
piemērot 10% līgumsodu no attiecīgās iepirkuma daļas līguma kopējās cenas.
6.5. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi neapmaksātā rēķina summas par
katru nokavēto dienu.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākuma.
6.7. Līdz Preču nodošanas brīdim risku par to bojāšanu vai bojāeju nes Pārdevējs.
6.8. Katra Puse ir atbildīga par savas darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
zaudējumiem.
6.9. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam, ja Pārdevējs
sistemātiski (vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas) pārkāpj līguma saistības.
6.10. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski
brīdinot otru Pusi.
6.11. Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt Līgumu, 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski
brīdinot otru pusi:
6.11.1. Ja Piegādātājs nepilda savas saistības (nepiegādā Preces vai neveic citus pienākumus saskaņā
ar nolikumu un tehnisko specifikāciju) ilgāk par 5 (piecām) dienām no pasūtījuma veikšanas
un nav par to informējis Pasūtītāju Līguma 2.2. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā;
6.11.2. Piegādātās Preces neatbilst valstī pastāvošajiem kvalitātes standartiem un Līguma 3.2.
apakšpunktā noteiktajām prasībām;
6.11.3. Piegādātājs nevar iesniegt apliecinājumu par pārtikas produktu atbilstību pastāvošajiem
standartiem un kvalitātes prasībām;
6.11.4. Piegādātājs vienpusēji, rakstiskā formā, ir izteicis vēlēšanos mainīt jebkādus būtiskus
Līguma noteikumus, tajā skaitā preces cenu un norēķinu kārtību;
6.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu attiecībā uz noteiktu Preču daļas iepirkšanu, ja:
6.12.1. piegādātās Preces ir nekvalitatīvas vai neatbilstošas pasūtījumam un Piegādātājs tās šī
līguma 3.2. apakšpunktā un 3.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav apmainījis;
6.12.2. Piegādātājs piegādājis Preces par augstāku cenu nekā iesniedzis piedāvājumā un kāda ir
noteikta Līguma pielikumā Nr.1. Šajā gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līguma
5.2.apakšpunktā noteikto līgumsodu, uzskatot, ka Preces nav piegādātas;
6.13. Līguma 6.11.1.-6.11.4. apakšpunktā minētajos gadījumos Piegādātājs tiek rakstiski brīdināts 5
(piecas) darba dienas iepriekš, nosūtot rakstisku paziņojumu par attiecīgās Līguma daļas
grozījumiem. Ja piegādātājs neakceptē šos grozījumus, Līgums tiek izbeigts Līguma 6.11.1.
apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
6.14. Citos gadījumos vienpusēja atkāpšanās no Līguma ir iespējama, ja otra Puse ir rakstveidā
brīdinājusi 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
6.15. Piegādātāja Iepirkuma piedāvājumā norādītās cenas Līdzējiem ir tiesības pārskatīt ne biežāk kā
vienu reizi gadā, ne ātrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas dienas (vai
iepriekšējās cenas pārskatīšanas dienas), ja kāds no Līdzējiem iesniedz detalizētu rakstveida
pamatojumu cenu izmaiņām. Šādā gadījumā attiecīgais Līdzējs izvērtē iesniegto cenu pamatojumu
(veidošanās mehānismu) un rakstveidā akceptē vai noraida iesniegto cenas piedāvājumu.
6.1.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
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7.1. Puses nav atbildīgas par līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar
nepārvaramas varas apstākļiem, par kuriem otrai Pusei ir paziņots rakstiski 3 (triju) dienu laikā un
ko apstiprina paziņojumam pievienota kompetentas iestādes apstiprināta informācija par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to izraisītajām sekām.
7.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma izpratnē atzīstami jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi,
kuri traucē līguma saistību izpildi un kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem
līdzekļiem. Šajā gadījumā līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā pastāvēs
šie apstākļi.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8. CITI NOTEIKUMI
Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm, pēc kā
tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina savstarpēji vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja kāda no Pusēm maina rekvizītus, tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei.
Šis līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem
ir vienāds juridisks spēks.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pārdevējs

Pircējs
Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs 90000017453

SIA „LUDZAS MAIZNĪCA”

Reģistrācijas numurs 46803000065

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701

Norēķinu konts:
LV09PARX0002240270024
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22

Norēķinu konts:
LV63HABA0551028408146
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV2X

(*paraksts)

(*paraksts) A.Purins

S. Jakovļevs

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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