Iepirkuma līgums Nr. 5-27/14

Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta

2016.gada 26.martā

Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” reģ.nr.90000442878, direktora Didža
Čākura personā (turpmāk - Pircējs), no vienas puses, un A/S „Rīgas Piena kombināts”
reģ.Nr.40003017441 (turpmāk - Pārdevējs), kuru uz statūta pamata pārstāv tās valdes loceklis Ivan
Losev, no otras puses, abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk - Puses) noslēdz šo līgumu,
pamatojoties uz iepirkumu „Pārtikas produktu piegāde sociālās korekcijas izglītības iestādei
„Naukšēni” (ID Nr. SKII „Naukšēni” 2016/2) iepirkuma komisijas 2016.gada 17.marta lēmumu par
iepirkuma līguma slēgšanu ar Pārdevēju par iepirkuma l.daļu „Piens un piena produkti”.
Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk preces, atbilstoši Specifikācijai (līguma pielikums), kas tiek
pievienots šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaja.
1.2. Pārdošana notiek atsevišķās preču partijās trīs reizes nedēļā no plkst.09:00 līdz 12:00 saskaņā ar
Pircēja pasūtījumiem
1.3. Pārdevējs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem vai atbilstības sertifikātiem
un citiem LV likumdošanas aktos noteiktajiem normatīviem un iesniedz Pircējam dokumentus, kas
apstiprina piegādātās Preces kvalitāti.
2. Cenas, sortiments un līguma summa
2.1. Preces sortiments un cenas tiek norādītas Pārdevēja Specifikācijā (līguma pielikums). Pārdevējam
nav tiesību izdarīt izmaiņas Specifikācijā, tās nesaskaņojot ar Pircēju.
2.2. Līguma kopējo summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs šā Līguma darbības laikā,
sasummētā vērtība.
2.3. Līguma summa bez PVN sastāda EUR 6280,10 (seši tūkstoši divi simti astoņdesmit euro 10
centi), PVN 21% EUR 1318,82 (viens tūkstotis trīsi simti astoņpadsmit euro 82 centi). Līguma kopējā
summa EUR 7598,92 (septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi euro 92 centi).
3. Norēķinu kārtība
3.1. Apmaksu par Preci veic Pircējs, pārskaitot Preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču
pavadzīmē, uz Pārdevēja kontu 7 (septiņu) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.
3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis bankas pārskaitījumu apmaksas kontā
par Preci.
4. Piegādes nosacījumi un termiņi
4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, cenu un laiku puses saskaņo pirms katras konkrētas
Preces partijas piegādes. Pircējs pasūtījumu izdara iepriekšējā darba dienā no plkst.09:00 līdzi6:30.
4.2. Preces piegādi veic Pārdevējs uz sava rēķina atbilstoši preču pavadzīmei līdz Sociālās korekcijas
izglītības iestādes “Naukšēni” virtuvei, Naukšēnu muižā, Naukšēnu pagastā.
4.3. Par Preces piegādes datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes,
tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanu.
5. Preces marķēšana un iepakojums
r
5.1. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā ražotāja iepakojumā.
5.2. Pārdevējs nodrošina piegādātai Precei marķējumu un iepakojumu, kas atbilst LV likumdošanas
aktu prasībām.
6. Preces pieņemšana un nodošana
6.1. Preces pieņemšana atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei saskaņā ar preču pavadzīmi tiek veikta
Pircēja un Pārdevēja pārstāvju klātbūtnē.
6.2. Preces, kurām realizācijas procesā konstatēta neatbilstība pušu saskaņotajai preču kvalitātei, un,
kuras radušās Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs apmaina uz sava rēķina, katru nekvalitatīvās preces
vienību apmainot pret vienu kvalitatīvas preces vienību.
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6.3. Pieņemšanas laika konstatēto nekvalitatīvo vai bojāto Preci Pircējs nepieņem, vai pec pušu
vienošanās, Pārdevējs to apmaina 24 stundu laikā.
7. Pretenzijas
7.1. Ja tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz Preces kvalitāti vai neatbilstība Pārdevēja
specifikācijai (līguma pielikums), Pircējs var izteikt savas pretenzijas Pārdevējam 1 (vienas) dienas
laikā no konstatēšanas brīža.
7.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi pusēm jāizskata ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
8. Pušu atbildība
8.1. Šajā līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumos vainīgā puse atlīdzina otrai pusei
zaudējumus, bet līgumā speciāli noteiktos gadījumos maksā arī līgumsodus, kuru summas netiek
ieskaitītas zaudējumu segšanai. Ar zaudējumiem šajā līgumā puses saprot izdevumus, mantas
zudumus, vai bojājumu, arī neiegūto labumu.
8.2. Pārdevējs maksā Pircējam:
8.2.1. līgumsodu par preču piegādes nokavējumu (nepiegādi) - 0,1% apmērā no nepiegādāto preču
cenas par dienu katru nokavēto dienu;
8.3. Pircējs maksā Pārdevējam:
8.3.1.līgumsodu par maksājumu nokavējumu 0,1% no nesamaksātās summas par katru nokavēto
dienu.
8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
9.Strīdu atrisināšana un atbildība
9.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp pusēm pārrunu ceļā, tiek
atrisināti LV tiesu iestādēs atbilstoši LV likumdošanas aktiem.
9.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LV spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
9.3. Ja Pircējam radušies zaudējumi, tādēļ, ka Preces kvalitāte neatbilst Pārdevēja uzrādītajiem
dokumentiem, kas norādīti Līguma 1.1.p., vai citiem Pārdevēja šī Līguma pārkāpumiem, Pārdevējs
pilnībā sedz šādus Pircēja zaudējumus.
9.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šo Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no
abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 26.martā un ir spēkā līdz 2017. gada 25.martam.
10.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
10.3 Ja viena puse nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu, ja rakstveidā par to
brīdinājusi otru pusi 5 (piecas) dienas iepriekš.
10.4. Līgums sastādīts uz 2 lapām un pielikuma 2 eksemplāros, pa vienam katrai pusei.
Pušu rekvizīti un paraksti
Pārdevējs
Pircējs
A/S Rīgas Piena kombināts
Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni’'
Reģ.Nr.40003017441
Reģ.Nr.90000442878
Naukšēnu muiža, Naukšēnu pagasts
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV64 TREL2150308004000
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