PREČU PIRKUMA LĪGUMS Nr.01-28/66
Rīgā,

2016.gada 22.augustā

SIA „Lielvārds”, reģ. Nr.47403001219, Skolas iela 5, Lielvārde, LV-5070,
valdes locekļa Andra Gribusta personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
saukts Pārdevējs, no vienas puses, un
Rīgas Celtniecības koledža, NM Reģ. Nr.90000025357, adrese: Gaiziņa iela 3,
Rīga, LV-1050, direktora vietnieces studiju un pētniecības darbā Sandras Sviķes
personā, kura rīkojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 12.07.2016. rīkojumu
Nr.09-04e/525 „Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Irēnai Lūsei”, no
otras puses,
pamatojoties uz iepirkumā „Mācību līdzekļu piegāde Rīgas Celtniecības
koledžas vajadzībām” (ID Nr. RCK 2016/1) iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Mācību līdzekļus laboratorijas
darbiem un demonstrējumiem, turpmāk saukti arī „Prece”, atbilstoši specifikācijai
(līguma pielikums), kas pievienota šim līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Pārdevējs pārdod un piegādā Preci atsevišķās Preces partijās, kā noteikts
specifikācijā.
1.3. Pircējs apņemas apmaksāt un pieņemt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
2. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Preces partijas apmaksu veic pēc tās piegādes un pieņemšanas saskaņā ar
specifikācijā un pavadzīmē norādītajām preču cenām.
2.2. Kopējā preču cena (turpmāk arī „Līguma summa”) ir 16528,10 EUR, kas kopā ar
PVN 21% 3470,90 EUR apmērā sastāda 19999,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi.
2.3. Saņemto preču apmaksu Pircējs veic piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās Preces
partijas piegādes (preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas), eiro valūtā, ar
pārskaitījumu uz šajā līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu.
2.4. Īpašumtiesības uz Preci Pircējs iegūst ar brīdi, kad pilnībā ir norēķinājies ar
Pārdevēju par nopirkto Preci.
3. IZPILDES TERMIŅI UN PRECES PIEGĀDES – PIEŅEMŠANAS KARTĪBA
3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircēja objektā – Rīgas Celtniecības koledžas

mācību korpusā Gaiziņa ielā 3, Rīgā, LV-1050, specifikācijā paredzētajos termiņos,
piegādes laiku iepriekš telefoniski saskaņojot ar Pircēja kontaktpersonu.
3.2. Pieņemot Preci, Pircējs veic Preces vizuālu pārbaudi. Prece nedrīkst būt bojāta, to
transportējot.
3.3. Ja preces pieņemšanas laikā konstatēta nekvalitatīva vai bojāta Prece, tā tiek atdota
Pārdevējam, kurš to apmaina saprātīgā laikā, par kuru puses vienojas.
3.4. Prece skaitās piegādāta un nodota Pircējam ar brīdi, kad pušu pilnvarotie pārstāvji
abpusēji paraksta pavadzīmi. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs
apstiprina ar savu parakstu, un pēc tam viņam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas

attiecībā uz Preces daudzumu un acīmredzamiem defektiem. Izteikt pretenzijas
attiecībā uz Preces slēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemšanas
brīdī, Pircējs ir tiesīgs visā Preces garantijas laikā.
3.5. Saņemt pasūtīto Preci, kā arī parakstīties uz visiem dokumentiem ir tiesīgas tikai
Pušu pienācīgi pilnvarotas personas.
3.6. Pieņemt un pārbaudīt pasūtīto Preci, kā arī parakstīt Preces dokumentus
(pavadzīmes) Pircējs pilnvaro _____________________________.
3.7. Risks par preču nejaušu sabojāšanu, iznīcināšanu vai nozagšanu, vai atbildība par
zaudējumu atlīdzību trešajai personai pāriet uz Pircēju ar preču saņemšanas
(pavadzīmes parakstīšanas) brīdi.
4. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJAS
4.1. Pārdevējs garantē, ka Prece ražota no kvalitatīviem un sertificētam materiāliem, un
ka tā atbilst visām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības drošības un nekaitīguma
prasībām.
4.2. Kopā ar Preci Pārdevējs iesniedz ražotāja preces dokumentāciju.
4.3. Pārdevējs garantē Preces nevainojumu ekspluatāciju 2 (divus) gadus no Preces
nodošanas brīža. Garantijas laikā atklātos Preces trūkumus vai defektus, kas radušies
Preces nepareizas izgatavošanas tehnoloģijas vai nekvalitatīvu piemēroto materiālu,
vai neatbilstošas transportēšanas dēļ, Pārdevējs apņemas novērst uz sava rēķina 20
(divdesmit) darba dienu laikā no motivētas pretenzijas saņemšanas brīža.
4.4. Garantija nedarbojas gadījumos, kad Prece lietota neatbilstoši paredzētajam
mērķim vai neatbilstošos ekspluatācijas apstākļos, mehāniski un/vai tīši bojāta;
garantija neattiecas uz Preces parasto nolietojumu.
5. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA
5.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošai
likumdošanai.
5.2. Jebkādas domstarpības, strīdi vai prasības, kas izriet šī Līguma vai kas skar to vai
tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risinātas pārrunu un savstarpējas
sarakstes ceļā; ja 20 darba dienu laikā risinājums nav rasts, tad tiesā.
5.3. Ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto piegādes termiņu, pēc Pircēja pieprasījuma
tam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nepiegādātās Preces
vērtības par katru nokavēto dienu.
5.4. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto apmaksas termiņu, pēc Pārdevēja
pieprasījuma tam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi
neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Summas, kuras apmaksā Pircējs,
vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda segšanai.
5.5. Kavējuma līgumsoda apmaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes
pienākuma.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai savstarpējo
saistību izpildei.
6.2. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie
noformēti rakstveidā un abu pušu pilnvaroto personu pārstāvju parakstīti.
6.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz trijām lappusēm, divos eksemplāros, pa
vienam katrai no pusēm; abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
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6.4. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti

paliek spēkā.
6.5. Līgumam ir viens pielikums, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: Preču specifikācija
uz 9 lpp.
7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PĀRDEVĒJS:
SIA „Lielvārds”
reģ. Nr.47403001219
PVN Nr. LV403001219
Skolas iela 5, Lielvārde, LV-5070

PIRCĒJS:
Rīgas Celtniecības koledža
NM Reģ.nr. 90000025357
Gaiziņa iela 3,Rīga

___________________________
Valdes loceklis A.Gribusts

___________________________
Direktora p.i. S.Sviķe
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