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par saimniecības preču un tīrīšanas līdzekļu iegādi 

Rīga 2017.gada ļ t ) .oktobri 

SIA "Rīgas serviss", juridiskā adrese: Rāmuļu ielā 24, Rīgā, LV-1005, reģistrācijas Nr. 
40103058501, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja 
Diāna Kozlovska. no vienas puses, turpmāk tekstā saukta "PASŪTĪTĀJS", un 

SIA "SELDING", juridiskā adrese: Vidzemes ielā 3, Ogrē, Ogres nov., LV-5001, 
reģistrācijas Nr. 40003684081, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes 
loceklis Sandris Vladimirovičs, no otras puses turpmāk tekstā saukta "PIEGĀDĀTĀJS", 

ņemot vērā iepirkuma Nr. RS 2017/33 noteikumus un rezultātus, noslēdz šādu līgumu, 
turpmāk tekstā - Līgums: 

1. Līguma priekšmets un summa 
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet PIEGĀDĀTĀJS apņemas pārdot un nodot PASŪTĪTĀJA 

īpašumā saimniecības preces un tīrīšanas līdzekļus saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas 
ir šī līguma 1 .pielikums (turpmāk tekstā "PRECES"). 

1.2. PREČU tehniskā specifikācija noteikta saskaņā ar iepirkuma procedūras norises 
noteikumiem un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu. 

1.3. Līguma kopējā summa tiek noteikta EUR 41 900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 
euro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokli 21%. 

1.4. PRECU cenas noteiktas līguma 1.pielikumā un tās netiks mainītas līguma realizācijas gaitā, 
izņemot gadījumus, ja PIEGĀDĀTĀJS samazina cenu vai piemēro atlaides. 

1.5. Līguma realizācijas gaitā iepērkamo preču apjomi ir atkarīgi no PASŪTĪTĀJA vajadzībām 
un PASŪTĪTĀJA paredzēto līdzekļu apjoma. 

2. PRECES pasūtīšanas, piegādes un pieņemšanas kārtība 
2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas PRECES piegādāt atsevišķās partijās saskaņā ar PASŪTĪTĀJA 

iesniegtajiem pasūtījumiem. 
2.2. Pasūtījumu PASŪTĪTĀJS nosūta PIEGĀDĀTĀJAM uz e-pastu selding@selding.lv. 

Pasūtījums uzskatāms par saņemtu vienas stundas laikā pēc pasūtījuma nosūtīšanas. 
2.3. PASŪTĪTAJS var iegādāties preces PIEGĀDĀTĀJA tirdzniecības vietās uzreiz (ja nav 

vajadzīga preču piegāde). 
2.4. Puses vienojas, ka viena pasūtījuma vērtība nav mazāka par EUR 70,00 (septiņdesmit euro) 

neieskaitot PVN, Pasūtītājs apņemas bez atsevišķas samaksas piegādāt PRECES uz 
PASŪTĪTĀJA biroju Rāmuļu ielā 24, Rīgā vai PASŪTĪTĀJA noradītā vietā Rīgas robežās, 
pasūtījumā saskaņotajā laikā, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc PRECES 
pasūtīšanas. 

2.5. Faktu par PRECU nodošanu un saņemšanu apstiprina ar preču pavadzīmi - rēķinu, kuru 
paraksta abu Līgumslēdzēju pilnvarotas personas. 

2.6. Ja PREČU pieņemšanas laikā tiek konstatēti defekti, kuru rezultātā PRECES nav 
izmantojamas pēc to nozīmes, vai tiek konstatēts PREČU iztrūkums PASŪTĪTĀJAM ir 
tiesības PRECES nepieņemt. Šādā gadījumā tiek sastādīts akts, kas kļūst par līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. Aktā tiek norādīts PREČU daudzums un kvalitāte, minot defektus, 
kā arī šo defektu novēršanas kārtība un termiņi. 

2.7. Ja PREČU defekti netiek novērsti, saskaņā ar aktā fiksēto kārtību, tad PASŪTĪTĀJAM ir 
tiesības bojāto PREČU vietā pieprasīt citas PRECES, saskaņā ar līguma un pasūtījuma 
prasībām. 

2.8. Ja PASŪTĪTĀJAM beidzas nepieciešamība turpmāk pasūtīt PRECES no PIEGĀDĀTĀJA, 
tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības PRECES nepasūtīt par visu 1.3. punktā norādīto līguma 
summu. 
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3. Cenas un maksājumi 
3.1. Līguma 1. pielikumā noteiktās PREČU cenas ir pilns maksājums, ko PIEGĀDĀTĀJS iegūst 

par PREČU piegādi atbilstoši šim līgumam. 
3.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, kā PIEGĀDĀTĀJS līguma realizācijas gaitā mainīs 

finanšu piedāvājumā norādītās cenas, paaugstinot tās, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 
līgumsodu EUR 20,00 (divdesmit euro) apmērā par katru konstatētu gadījumu, kā arī 
PIEGĀDĀTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jānomaina preču pavadzīmes rēķinus, ņemot 
vērā PASŪTĪTĀJA norādījumus un finanšu piedāvājumā norādītās cenas. Veicot 
maksājumus, PASŪTĪTĀJS par aprēķinātā līgumsoda summu samazina PIEGĀDĀTĀJA 
preču pavadzīmē - rēķinā norādīto summu, un samaksā starpību PIEGĀDĀTĀJAM, par to 
rakstiski informējot PIEGĀDĀTĀJU. 

3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJĀM par PRECĒM ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc PREČU saņemšanas. Apmaksa notiek, PASŪTĪTAJAM ieskaitot 
attiecīgu summu PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontā, kas norādīts šajā līgumā. 

4. Dokumentācija 
4.1. PIEGĀDĀTĀJAM PRECES jāpiegādā pilnīgi nokomplektētas, kopā ar tehnisko un cita 

veida dokumentāciju, ko nodrošina PREČU ražotājs. Kopā ar PRECĒM piegādātā tehniskā 
dokumentācija pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā. 

4.2. PIEGĀDĀTĀJS šajā līgumā apliecina, ka patenti un citas rūpnieciskā īpašuma tiesības uz 
PRECĒM ir nodrošinātas tādā apjomā, kā to paredzējis PREČU ražotājs. 

5. Līguma sankcijas 
5.1. Ja PIEGĀDĀTĀJS nenodrošina PREČU piegādi 1 (vienas) darba dienu laikā no PREČU 

pasūtīšanas brīža, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM par katru nokavēto piegādes 
dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma kopējas summas. 

5.2. Veicot maksājumus, PASŪTĪTĀJS par aprēķinātā līgumsoda summu samazina 
PIEGĀDĀTĀJA preču pavadzīmē - rēķinā norādīto summu, un samaksā starpību 
PIEGĀDĀTĀJAM, par to rakstiski informējot PIEGĀDĀTĀJU. 

5.3. Līguma paredzēto sankciju izpildīšana neatbrīvo Līgumslēdzējus no pienākuma 
līgumsaistības reāli izpildīt. 

5.4. Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu līgumsaistību neizpildīšanu, 
ja stājušies spēkā valsts varas un pārvaldes institūciju izdoti administratīvi akti, kas būtiski 
groza līguma izpildes noteikumus, kā arī iestājušies nepārvaramas varas (Force Majeure) 
apstākļi. 

5.5. Risks par PREČU nozaudēšanu vai bojāšanos tiek nodots brīdī, kad PASŪTĪTĀJS PRECES 
pārņem savā valdījumā. 

6. PREČU kvalitāte 
6.1. PREČU nodošanas un pieņemšanas brīdī PRECĒM jāatbilst noteiktajai tehniskajai 

specifikācijai, PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam un PREČU ražotāja noteiktajiem 
standartiem. 

' 6.2. Par konstatētajiem PREČU neatbilstībām un defektiem PASŪTĪTĀJS nosūta pieteikumu pa 
e-pastu selding@selding.lv, kurā norāda pieteikuma iesniegšanas datumu, nekvalitatīvas 
PRECES nosaukumu, kā arī citu informāciju, kā arī PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu, tālruni 
un faksu. 

7. Citi noteikumi 
7.1. Visi šī līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi, Līgumslēdzēju norunas, vienošanās, 

akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo līgumu, tiek rakstiski noformēti, abpusēji 
parakstīti, pievienoti šim līgumam un kļūst par tā neatņemamām sastāvdaļām. 
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" I Visi strīdi un domstarpības, kas rodas līguma izpildes gaitā un nav atrisināmas sarunu ceļā, 
tiek. kārtoti Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā. 

".5. Līgumslēdzējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktās tiesības, pienākumus 
un saistības trešajām personām bez otra Līgumslēdzēja rakstiskas piekrišanas. 

" 4. Līgumslēdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā informē viens otru, ja kādam no Līgumslēdzējiem 
mainās juridiskais statuss, atrašanās vieta, bankas konts vai citi rekvizīti. 

7.5. Jautājumos, kurus neregulē šis Līgums, Līgumslēdzēji rīkojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8. Līguma darbības termiņš un noslēguma noteikumi 
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadsmit) 

kalendārus mēnešus vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros ir patērēta līguma 1.3. punktā 
noteiktā summa. 

8.2. Ja kāds no Līgumslēdzējiem vēlas Līgumu izbeigt, tas par to rakstiski paziņo otram 
Līgumslēdzējam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja paziņojuma: 
8.3.1. ja PIEGĀDĀTĀJS ir pārkāpis šī Līguma nosacījumus attiecībā uz PREČU piegādi, tajā 

skaitā piegādes termiņus; 
8.3.2. ir uzsākts PIEGĀDĀTĀJA maksātnespējas process; 
8.3.3. PIEGĀDĀTĀJS nepilda šī Līguma noteikumus. 
8.4. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību bez iepriekšēja paziņojuma, ja: 
8.4.1. PASŪTĪTĀJS nav izdarījis maksājumus līdz norunātajam termiņam; 
8.4.2. ir uzsākts PASŪTĪTĀJA maksātnespējas process. 
8.4.3. PASŪTĪTĀJS nepilda šī Līguma noteikumus. 
8.5. Līgums un tā 1. Pielikums sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros uz 10 

(desmit) lapām, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram 
Līgumslēdzējam. 

V 

9. PUSU rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS: 
SIA "Rīgas serviss" 
Reģ. Nr. 40103058501 
Jur. adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005 
Banka: AS „SEB banka" 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV87UNLA0040006050000 

/D.Kozlovska / 

PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA „SELDING", 
Reģ. Nr. 40003684081 
Jur. adrese: Vidzemes iela 3, Ogre, LV-5001 
Banka: AS „SEB banka" 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV55UNLA0050004480679 
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