Līgums Nr. 05-17/306
par datortehnikas iegādi
Rīgā

2015. gada 29. oktobrī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410,
juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes
locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un
akciju sabiedrība „CAPITAL”, reģistrācijas numurs 40003088497, juridiskā adrese
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005, turpmāk tekstā - Izpildītājs, tās valdes locekļa Ivara
Šulca personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi/kopā turpmāk tekstā – Puse/Puses, pamatojoties uz
iepirkuma „Datortehnikas iegāde”, identifikācijas numurs TNA2015/29, rezultātiem, noslēdz
šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1.1.

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pērk, bet Izpildītājs pārdod un piegādā datortehniku, turpmāk tekstā – Preces,
Baldones ielā 1B, Rīgā, turpmāk tekstā - Objekts, saskaņā ar iepirkuma tehnisko
specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma
pielikums Nr. 2), šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.

2. Līguma izpildes termiņš
2.1. Izpildītājs Preces piegādā un nodod Pasūtītājam Objektā 40 (četrdesmit) dienu laikā no
Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
2.2. Izpildītājam ir tiesības piegādāt un nodot Preces Pasūtītājam pa daļām, ievērojot Līguma
2.1. punktā noteikto Preču piegādes un nodošanas termiņu. Šādā gadījumā par katru
Preces piegādes un nodošanas faktu tiek sastādīts atsevišķs Preces pieņemšanas nodošanas akts.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Līguma kopējā summa, kas ietver Preču cenu un piegādi pilnā apjomā, sastāda EUR
13443,62 (trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 62 centi), ietverot
pievienotās vērtības nodokli.
3.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto summu 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc visu Preču piegādes un nodošanas Pasūtītājam pamatojoties uz Pušu
parakstītu Preču pieņemšanas - nodošanas aktu un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
3.3. Līguma kopējā summā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un
sistēmas, tehnika, kas jāizmanto saistībā ar Preču pārdošanu un piegādi atbilstoši
Līguma noteikumiem, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma
dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Preču pārdošanai un piegādei.
3.4. Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu
pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu
normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem
citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu.
3.5. Pasūtītājs apņemas maksu par Preču piegādi veikt bezskaidras naudas norēķina veidā uz
Izpildītāja šajā Līguma norādīto bankas norēķinu kontu.
3.6. Par maksājuma izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs sagatavojis
maksājuma uzdevumu un devis norādījumu savai kredītiestādei to izpildīt.
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4. Preču pieņemšanas-nodošanas kārtība
4.1. Izpildītājs Preces piegādā un nodod, bet Pasūtītājs Preces pieņem ar pieņemšanas –
nodošanas aktu, kas pēc abpusējas tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
4.2. Pasūtītājs, pieņemot Preces, iespēju robežās tās pārbauda, paraksta Izpildītāja sagatavoto
Preču pieņemšanas – nodošanas aktu vai norāda tā neparakstīšanas iemeslus.
4.3. Ja pārbaudes laikā, kas noteikta Līguma 4.2. punktā, Pasūtītājs konstatē Preču trūkumus,
defektus vai jebkādu neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt
Preču pieņemšanas – nodošanas aktu. Šajā gadījumā Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā
novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus, defektus un jebkādu neatbilstību Līguma
noteikumiem ar saviem līdzekļiem, darbaspēku un uz sava rēķina, un atkārtoti nodod
Preces Pasūtītājam.
4.4. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
Pasūtītājs konstatē Preču trūkumus, defektus, un neatbilstību Līguma noteikumiem,
kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Preces parastajā kārtībā, vai rodas cita veida
iebildumi par piegādāto Preču kvalitāti, tad Izpildītājam ir pienākums nekavējoties
novērst konstatētos trūkumus, defektus un neatbilstību Līguma noteikumiem ar saviem
līdzekļiem, darbaspēku un uz sava rēķina, un atkārtoti nodot Preces Pasūtītājam.
4.5. Līguma noteikumi, kas uzliek Izpildītājam pienākumu novērst Preču trūkumus, defektus
un neatbilstību Līguma noteikumiem un atkārtoti nodot Preces Pasūtītājam, nav
uzskatāmi par pamatu Līgumā noteikto termiņu pārcelšanai un pagarināšanai no
Izpildītāja puses un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu un atlīdzināt
Pasūtītājam radušos zaudējumus par Līguma noteikumu nepildīšanu.
5. Izpildītāja saistības
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos piegādāt un nodot Preces Pasūtītājam ar
pieņemšanas - nodošanas aktu;
5.1.2. ievērot visus Latvijas Republikā spēkā esošos sanitāros, vides un darba aizsardzības,
darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un tml. noteikumus, un uzņemties atbildību
par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām gan
pienākumu izpildes procesā, gan garantijas laikā;
5.1.3. nekavējoties informēt Pasūtītāju par iespējamiem apstākļiem, kas varētu negatīvi
ietekmēt Preču kvalitāti un/vai kavēt to piegādi un nodošanu, vai varētu ietekmēt
citu līgumsaistību izpildi, kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi sagatavot
priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo apstākļu radītām sekām vai kā tās
varētu samazināt;
5.1.4. novērst visas Pasūtītāja pretenzijas un iebildes par Preču kvalitāti;
5.1.5. iepazīstināt un instruēt Pasūtītāja darbiniekus par Preču pareizu lietošanu un
ekspluatācijas noteikumiem;
5.1.6. nodrošināt Precēm 3 (trīs) gadu garantiju no Preču pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas brīža.
6. Pasūtītāja saistības
6.1. Pasūtītājam ir tiesības:
6.1.1. izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Preču kvalitāti, defektiem, trūkumiem
un atbilstību Līguma noteikumiem;
6.1.2. dot Izpildītājam gan mutiskus, gan rakstveida norādījumus sakarā ar Līguma
1.1.punktā noteiktās saistības izpildi un kontrolēt attiecīgās saistības izpildi;
6.1.3. nepieņemt Preces un neapmaksāt Izpildītāja izrakstītos rēķinus, ja Preces neatbilst
Līguma noteikumiem.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7. Pušu atbildība
Izpildītājs atlīdzina visus Pasūtītājam Izpildītāja, tā darbinieku un apakšuzņēmēju
vainas, nolaidības, neuzmanības un/vai prettiesiskas rīcības rezultātā radušos
zaudējumus.
Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 %
apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā
10 % no Līguma summas.
Par nepamatotu un neattaisnotu rēķinu apmaksas kavējumu Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto
kalendāro darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību pilnīgas izpildes. Zaudējumu
atlīdzināšana neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību pilnīgas izpildes.

8. Nepārvaramas vara
8.1. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi nepārvaramas varas (plūdi, temperatūra virs
+45 grādiem pēc Celsija, temperatūra zem -40 grādiem pēc Celsija, zemestrīce, vētras,
elektroenerģijas padeves traucējumi, u.c.) dēļ, ko nebija iespējams paredzēt, Līgumu
slēdzot, vai novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.
8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līguma termiņa izpildi
vai pārtraukt Līgumu, vienojoties par noteikumiem rakstiski.
9. Līguma laušana
9.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji vienojoties.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties lauzt Līgumu, ja:
9.2.1.
Izpildītājs godprātīgi neveic ar Līgumu uzņemtās saistības, ļaunprātīgi vai
neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē Līguma izpildi ilgāk par 10 (desmit) dienām;
9.2.2.
Izpildītājs, izpildot saistības, neievēro Līguma noteikumus un/vai Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvos aktus;
9.2.2.
Izpildītājam ir ierosināts maksātnespējas process.
10. Citi noteikumi
10.1. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais
pamats un attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās
saistības.
10.2. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildei un kontrolei nozīmē - VAS „Tiesu
namu aģentūra” Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāju Sandi Vuli, tālrunis:
67804744, mobilais tālrunis: 29255325, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv.
10.3. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildei nozīmē – Ģirtu Dunduru, tālrunis
67517822, mobilais tālrunis: 27533924, e-pasts: girts.dundurs@capital.lv.
10.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt jebkāda veida grozījumus Līgumā.
10.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Preču pieņemšanas - nodošanas aktus,
risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi un kontroli.
10.6. Grozījumus Līgumā var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties, izņemot Līguma
9.2. punktu. Līguma grozījumi tiek noformēti kā vienošanās un kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
10.7. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, ir spēkā līdz pilnīgai
līgumsaistību izpildei.
10.8. Domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu
ceļā, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikā normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
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10.9. Līgums sastādīts uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam
eksemplāram katrai Pusei.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
IZPILDĪTĀJS
PASŪTĪTĀJS
AS „CAPITAL”
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 40003088497
Reģ. Nr. 40003334410
Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
AS „SEB banka”
Kods NDEALV2X
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV19NDEA0000082836852
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371
_______________________/I. Šulcs/

______________________/S. Sausiņa/

2015. gada ___. oktobrī

2015. gada 29. oktobrī
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