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5. pielikums iepirkuma nolikumam 

“Pilsētas pulksteņa izgatavošana  un uzstādīšana” 

ID Nr. PNP 2018/20 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______ 

Pilsētas pulksteņa izgatavošana  un piegāde 

 

Pāvilostā       2018.gada __________ 

Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000059438, juridiskā adrese 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466, domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 

personā, kurš rīkojas uz Pāvilostas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk – 

PIRCĒJS,  un  

______________, reģistrācijas Nr._________, juridiskā adrese: ________,  

__________personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem/pilnvaru, turpmāk -  

PIEGĀDĀTĀJS, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par 

Līdzējiem, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kartībā veiktā 

iepirkuma „Pilsētas pulksteņa izgatavošana  un piegāde”, ID Nr.PNP 2018/20 

(turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pircējs pasūta un Piegādātājs apņemas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izgatavot 

un piegādāt pilsētas pulksteni (turpmāk – Prece), atbilstoši iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem un saskaņā ar iepirkumā iesniegto Piegādātāja tehnisko un finanšu 

piedāvājumu, kura kopija pievienota Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz abu Līgumslēdzēju 

saistību pilnīgai izpildei.  

2.2. Piegādes termiņš – līdz 2018.gada 12.novembrim.  

 

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR _____,  PVN 21% ir EUR ___ , kopējā 

summa, iekaitot PVN, ir EUR ____.  

3.2. Avanss netiek paredzēts. 

3.3. Pēc Preces piegādes un preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas un parakstīšanas 

Pasūtītājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā samaksā līguma 3.1.punktā norādīto summu 

ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu, 

šī līguma izpratnē uzskatāms Pasūtītāja bankas maksājuma uzdevumā minētais 

datums. 

 

4. KVALITĀTE  UN  GARANTIJA 

4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs kvalitatīva un atbilstoša spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts __ mēneši no Preces ekspluatācijas 

uzsākšanas dienas.  

4.3. Ja piegādātā Prece neatbilst tehniskajai specifikācijai vai Pasūtītājam rodas 

pretenzijas par piegādātās Preces kvalitāti, ko nebija iespējams konstatēt pieņemšanas 
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brīdī, tad Piegādātājs apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, 

tajā skaitā, kas tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas Preces ekspluatācijas. 

4.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots 

Piegādātājam un tiek sastādīts defektu akts. Ja Piegādātājs neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Piegādātājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Piegādātājam, norādot vietu un laiku, 

kad akts ir ticis sastādīts. 

 

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1. Piegādātāja saistības un atbildība: 

5.1.1. veikt tehniskajam piedāvājumam atbilstošas Preces piegādi Līgumā 

norādītajā vietā un laikā; 

5.1.2. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, 

drošumu un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, nodrošināt visas tehniskās 

dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam; 

5.1.3. Līdz Preces piegādei  un pavadzīmes – rēķina parakstīšanai no Pasūtītāja 

puses, visi riski, tajā skaitā risks par Preces bojājumiem, pilnīgu vai daļēju 

bojāeju, gulstas uz Piegādātāju. 

5.1.4. ja Piegādātājs noteiktajā termiņā neizpilda līgumsaistības, Pasūtītājs ir 

tiesīgs aprēķināt līgumsodu – 0.2% apmērā no līgumcenas (bez PVN) par katru 

nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līgumcenas (bez PVN). 

5.2. Pasūtītāja saistības un atbildība: 

5.2.1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā; 

5.2.2. savlaicīgi veikt Preces pieņemšanu; 

5.2.3. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Piegādātāja kontroles 

veikšanai nepieciešamo informāciju; 

5.2.4. ja Pasūtītājs noteiktā termiņā neveic norēķinu ar Piegādātāju, Piegādātājs ir 

tiesīgs aprēķināt kavējuma procentus – 0.2% apmērā no laikā nesamaksātās 

summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no 

neapmaksātā rēķina summas (bez PVN). 

5.3. Noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

 

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem var rasties par Līgumu un tā izpildi, tiek 

risinātas pārrunu ceļā. 

6.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami 

tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu šā līguma saistību neizpildi, ja 

neizpilde ir sekas dabas parādību, kara darbības un citu nepārvaramas varas apstākļu 

darbībai, kas tiešā veidā ietekmējusi šā līguma izpildi. Līguma saistību izpildes 

termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā darbojušies nepārvaramas varas apstākļi, kā arī 

šo apstākļu izraisītās sekas. 

7.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to 

rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo 

izbeigšanos, pievienojot kompetentas institūcijas izdotu izziņu par nepārvaramas 

varas iestāšanās faktu, ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās 

dienas.Tā puse, kura sakarā ar neparedzētajiem apstākļiem nevar izpildīt līguma 
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nosacījumus, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā informē otru pusi par šādu apstākļu 

iestāšanos. Šādā gadījumā puses vienojas par darbu turpmāku izpildi. 

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja par to panākta Pušu rakstiska 

vienošanās un ir ievēroti Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi. Tie 

pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar 

Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, 

tad strīds tiek risināts vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

8.3. Pusēm savlaicīgi jāinformē vienai otra par apstākļiem, kas ietekmē vai varētu 

ietekmēt Līguma izpildi. 

8.4. Gadījumā, ja kāda Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas 

rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo 

par to otrai Pusei. 

8.5. Pušu juridiskā statusa izmaiņu gadījumā Līgums saglabā savu spēku pilnā 

apjomā to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

8.6.  Visos pārējos šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas 

Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

8.7. Kontaktpersonas: 

8.7.1. no Pasūtītāja puses – 

8.7.2. no Piegādātāja puses – 

8.8. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 3 

(trīs ) lapaspusēm, ar __ pielikumiem uz __ lapām, kas ir līguma neatņemamas 

sastāvdaļas, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. Abiem līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PIRCĒJS: 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000059438  

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta 

Pāvilostas novads LV-3466 

AS Swedbank 

Kods HABALV22 

Konts: LV32HABA0001402037066 

 

 

 

______________________________  

Domes priekšsēdētājs U. Kristapsons  

PIEGĀDĀTĀJS: 
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