LĪGUMS Nr. 04-13/174
par ēkas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, 3. stāva telpu gaismas aprīkojuma iegādi
Rīgā

2017. gada 21. jūnijā

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003334410,
juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar
sabiedrības statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Moduls Interjers”, reģistrācijas numurs 40003894734, juridiskā
adrese Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, biroja adrese K. Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029, tās valdes
locekļa Jura Zinkeviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Piegādātājs), no otras
puses,
Pasūtītājs un Piegādātājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Ēkas Rīgā,
Brīvības bulvārī 34, 3. stāva telpu gaismas aprīkojuma iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/7
(turpmāk – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1.1.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam gaismas aprīkojumu (turpmāk – Prece) saskaņā ar
Piegādātāja iepirkumam iesniegto tehnisko – finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 1) un
iepirkuma nolikumu.

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir 17 902,44 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divi euro un 44 centi), neietverot
pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju par saņemto Preci, samaksājot ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto
Piegādātāja bankas norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas,
vai arī saskaņā ar Piegādātāja izrakstītajā preču pavadzīmē – rēķinā (turpmāk – PPR) norādīto termiņu.
2.3. Veicot samaksu par Preci, jānorāda PPR un Līguma numurs. Veicot pārskaitījumu, par samaksas dienu
tiek uzskatīta maksājuma noformēšanas diena.
2.4. Par katru nokavēto samaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % apmērā
no kavētās samaksas summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
2.5. Par katru nokavēto piegādes dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5 % apmērā
no nepiegādāto Preču summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
2.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
2.7. Puses vienojas, ka jebkurus zaudējumus, līgumsodus un citus Līgumā noteiktos Piegādātāja
atlīdzināmos maksājumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieskaita veidā ieturēt no
Piegādātājam izmaksājamām summām.
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Piegādātājs apņemas Pasūtītājam piegādāt, saskaņojot 3 (trīs) dienas iepriekš ar Pasūtītāja atbildīgo
personu (Līguma 8.2. punkts) Preču piegādes datumu un laiku, Līguma 1.1. punktā norādītās Preces
ēkas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, 3. stāvā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas.
3.2. Piegādātājs ir atbildīgs par pasūtītā un saskaņotā Preces sortimenta un daudzuma ievērošanu.
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3.3. Piegādātājs nodod, bet Pasūtītājs saņem pasūtīto Preci pēc skaita, pamatojoties uz PPR. Saņemot Preci,
Pasūtītājs pārbauda to, tās daudzumu un kvalitāti.
3.4. Pretenzijas par Preces kvalitāti vai daudzumu, ko nav iespējams konstatēt vizuāli Preces saņemšanas
brīdī, Pasūtītājs iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas datuma, kas fiksēts PPR.
3.5. Piegādātājs nodrošina pamatotu trūkumu novēršanu, kas saistīti ar Preces daudzumu vai kvalitāti, 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
3.6. Atbildība par Preci pāriet no Piegādātāja pie Pasūtītāja līdz ar nodošanas – saņemšanas brīdi, kad Pušu
pārstāvji noformējuši PPR.
3.7. Īpašuma tiesības uz Preci, kas noformēta ar PPR, pāriet no Piegādātāja pie Pasūtītāja līdz ar brīdi, kad
Piegādātājs saņēmis samaksu par Preci, pamatojoties uz PPR.
4. GARANTIJAS
4.1. Piegādātājs garantē, ka viņa sortimentā esošās Preces ir jaunas, nelietotas un, ka Preču garantijas,
saskaņā ar rūpnīcas – izgatavotāja izdotajiem garantijas termiņiem, nav mazākas par 24 (divdesmit
četriem) mēnešiem. Preču kvalitāte atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un ražotāja
kvalitātes sertifikātam.
4.2. Piegādātājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Preces ražotāja kvalitātes sertifikātus.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas
dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes
robežās – ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā
arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti.
Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde
vai nesavlaicīga izpilde.
Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem
apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas
iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī
Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas)
būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas
līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto
apstākļu izraisīto kavēšanos.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Puses vienojas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas , attiecībā uz
Līgumu un no tā izrietošajām saistībām, iespēju robežās risināt sarunu ceļā ne vairāk kā 60 (sešdesmit)
kalendāro dienu laikā.
6.2. Ja Pasūtītājs un Piegādātājs nespēj vienoties sarunu ceļā Līguma 6.2. punktā norādītajā termiņā, tad
jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību, tiks izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs Līguma 2. sadaļā norādītajā
termiņā neveic samaksu par Precēm, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit)
dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Piegādātāja rakstveida brīdinājuma
saņemšanas dienas.
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7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus
zaudējumus, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja iestājas jebkurš
no šādiem gadījumiem:
7.2.1. Piegādātājs neievēro Līguma noteikumus un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
7.2.2. Piegādātājs kavē Līguma 3.1. punktā noteikto Preču piegādes termiņu vairāk par 15
(piecpadsmit) dienām;
7.2.3. ir uzsākts Piegādātāja tiesiskās aizsardzības process (t.sk., ārpustiesas), maksātnespējas vai
likvidācijas process, vai apturēta tā saimnieciskā darbība;
7.2.4. Pasūtītāja aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10 % no Līguma kopējās summas (neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli).

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8. CITI NOTEIKUMI
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildes uzraudzību – Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
daļas vadītājs Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, e-pasts: janis.berzins@tna.lv. Kontaktpersona objektā:
Agnese Skudra, tālrunis 29465745.
Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildes uzraudzību – __________________________,
tālrunis _______________, e-pasts ________________.
Līguma 8.2. un 8.3. punktā minētās atbildīgās personas Līguma darbības laikā uzrauga Līguma izpildi
(uzrauga Līgumā noteikto termiņu ievērošanu, nodrošina savlaicīgu informācijas apmaiņu, paraksta
PPR un defektu aktus, risina organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi) un savas
kompetences ietvaros atbild par Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktā laikā, veidā un kārtībā.
Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi ir
izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas. Šis punkts neattiecas uz Līguma 7.1.
un 7.2. punktā noteiktajiem gadījumiem.
Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

9. PUŠU REKVIZĪTI
Piegādātājs
Pasūtītājs
SIA “Moduls Interjers”
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 40003894734
Reģ. Nr. 40003334410
Juridiskā adrese Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Biroja adrese K. Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029 Banka: AS „SEB banka”
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle
Kods UNLALV2X
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371
Konta Nr. LV27NDEA0000082458214
Tālrunis 67813661, e-pasts: info@modulsinterjers.lv
_
_______________/J. Zinkevičs/

_______________________/S. Sausiņa/

2017. gada ___. __________

2017. gada 21. jūnijā
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