LĪGUMS Nr. LOC 2018/01
Liepājā, 2018.gada 9.aprīlī
SIA “OC Liepāja”, reģistrācijas numurs 40003421648, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, kuru
uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Raivo Špaks, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RANTZOWS SPORT", reģistrācijas numurs 40003528045, juridiskā
adrese: Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Anita Kārkliņa, turpmāk
– Izpildītājs, no otras puses, kopā un katrs atsevišķi saukti – Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkumu „Par stadiona tribīņu
krēslu piegādi” (LOC 2018/01), bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāk
minēto:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam 3 100 (trīs tūkstoši simts) stadiona tribīņu krēslus, turpmāk – Prece,
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (1.Pielikums) un Izpildītāja tehnisko un finanšu
piedāvājumu iepirkumam “Par stadiona tribīņu krēslu piegādi” (LOC 2018/01) (2.Pielikums).
2. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Izpildītājam jāveic visas Preces piegāde ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas.
Piegādes adrese: stadions “Daugava”, Jūrmalas parks 3, Liepāja.
Preču piegādes laiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju, par to paziņojot Pasūtītājam vismaz 2 (divas) darba dienas pirms
piegādes veikšanas.
Piegādātajai Precei jābūt kvalitatīvai, jaunai, nelietotai un jāatbilst Līguma pielikumiem.
Izpildītājs nodod Preci Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja
pilnvarotās personas.
Ja piegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas
aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz līguma 2.1. punktā
noteikto Līguma izpildes termiņu, par to tiek aprēķināts līgumsods atbilstoši Līguma nosacījumiem.
Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija
Pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi ir 36 425,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti
divdesmit pieci eiro), pievienotās vērtības nodoklis (21%) 7 649,25 EUR (septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi
eiro 25 centi), kas kopā sastāda 44 074,25 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņdesmit četri eiro 25 centi).
Samaksa par Preču piegādi tiek veikta kā avansa maksājuma un galīgais norēķins.
Pasūtītājs apņemas veikt avansa maksājumu – 20% apmērā no Līguma summas, jeb 8 814,85 EUR (astoņi
tūkstoši astoņi simti četrpadsmit eiro 85 centi), 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un atbilstoša
rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
Atlikušās Līguma summas samaksu – 80% apmērā, jeb 35 259,40 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti
piecdesmit deviņi eiro 40 centi) apmērā Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu
kontu.
4. GARANTIJAS NOTEIKUMI
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4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties
Preces neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka Prece ir kvalitatīva, funkcionāli izmantojama, atbilst 1. un
2.Pielikumā noteiktajiem parametriem un ka Precei nav defektu.
Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajai Precei ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas.
Garantijas laikā atklātie defekti, kas saistīti ar Līguma un tā pielikumos minētās Preces kvalitāti vai neatbilstību,
Izpildītājam ir jānovērš par saviem līdzekļiem, iepriekš termiņus saskaņojot ar Pasūtītāju.
Izpildītājs nenes atbildību par bojājumiem un kaitējumiem, kas radušies Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai
bezdarbības rezultātā, kā arī par bojājumiem, kas radušies Preces nepareizas vai neatbilstošas ekspluatācijas
rezultātā.
5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1.

5.2.

5.3.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir
nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs
iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas,
piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē
līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai padara to izpildīšanu neiespējamu.
Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildi 5 (piecu)
kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos, vienlaicīgi
iesniedzot otrai Pusei kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanos.
Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības līgumu izbeigt, par to
informējot otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatlīdzina
otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet
ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumā noteiktās līgumcenas.
Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1. punktā minēto Preču piegādes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas par nepiegādāto Preču apjomu par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumā noteiktās līgumcenas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt
zaudējumu atlīdzību.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA

7.1.
7.2.

Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
Ja Līguma 7.1. punktā noteiktajā kārtībā Puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas
tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos
tiesību aktus.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1.

Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas
saistības.
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8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas spēkā, kad
tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par šī Līguma sastāvdaļām.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs kavē Preču piegādes termiņu vairāk kā 2 (divas)
nedēļas, par to paziņojot Izpildītājam rakstiski vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš.
Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 8.3. punktā noteikto, Izpildītājs maksā līgumsodu 10% (desmit
procentiem) apmērā no līgumā noteiktās līgumcenas par nepiegādāto Preču apjomu.
Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī pēc Pušu
vienošanās.
Ja Līguma izbeigšanas brīdī Pasūtītājam nodoto Preču daļa ir mazāka par samaksāto avansu, Izpildītājam ir
pienākums atmaksāt avansu tādā apjomā, par kuru tas nav nodevis Pasūtītājam Preci.
9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

9.1.
9.2.
9.3.

Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Normunds Levics,
mob.tel. 29157634, e-pasts: normunds.levics@loc.lv.
Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Anita Kārkliņa,
mob.: 29180227, e-pasts: rantzows.sport@apollo.lv.
Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski
paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar šī līguma
izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu
pienākumu informāciju sniegt.
10.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā jānosūta uz Puses (saņēmējas) juridisko adresi vai Līgumā noteikto adresi vai citu
adresi, kuru tā paziņojusi otrai Pusei pēc Līguma parakstīšanas, vai jānodod personīgi.
10.3. Līgums ietver pilnīgu Pušu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt visiem Līguma punktiem,
ko apliecina, parakstot Līgumu.
10.4. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs ar 2 pielikumiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
10.5. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
SIA “OC Liepāja”
Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401
Reģistrācijas numurs 40003421648
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV22
Konta Nr. LV46UNLA0050017195601

IZPILDĪTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RANTZOWS
SPORT”
Reģistrācijas numurs 40003528045
Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004
Banka: AS “Luminor”
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV94NDEA0000084855624

_________________________________
Valdes loceklis Raivo Špaks

_________________________________
Valdes locekle Anita Kārkliņa
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