IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2019/23

/Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde/
Jēkabpilī

2019.gada 3.maijā

SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs 45403000484, juridiskā adrese: Andreja
Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Ainara Vasiļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JuN”, reģistrācijas numurs 45403020599, juridiska
adrese: Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Jurija Narels personā,

kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
katrs atsevišķi un abas kopā šī Līguma tekstā turpmāk sauktas – Puse/es, pamatojoties uz SIA JK
Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2019.gada 2.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.69) par iepirkuma
”Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. JKNP 2019/23 (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem un
Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1.
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā hidraulisko auto pacēlāju uz automašīnas bāzes ar izlici
un grozu cilvēku pacelšanai – kravas autotorni (marka: MAN, modelis: 8.163, reģistrācijas numurs
MC2783, 1.reģistrācijas datums: 21.04.1999.,VIN: WMAL200E92G139510) (turpmāk – Prece).
1.2. Preces piegāde notiek saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kā arī saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto kārtību, kas attiecas uz Preces piegādi, ievērojot Pircēja norādījumus.
1.3. Preces apraksts, cena un piegādes noteikumi noteikti saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma
pielikums Nr.1), tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) un finanšu piedāvājumu (Līguma
pielikums Nr.3) Iepirkumā.
2.
LĪGUMA SUMMA UN PRECES CENA
2.1. Preces cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 22 285,00 EUR (Divdesmit divi
tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro, 00 centi). Preces cena ar PVN ir 26 964,85 EUR
(Divdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro, 85 centi), tajā skaitā PVN ir 4 679,85
EUR (Četri tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro, 00 centi).
2.2. Preces cena ir norādīta Līguma pielikumā Nr.3 „Finanšu piedāvājums”, saskaņā ar Pārdevēja
piedāvājumu Iepirkumā.
2.3. Preces cenā ir iekļautas visas ar Preces pārdošanu un piegādi saistītās izmaksas, izņemot pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām
Līguma darbības laikā.
2.4. Pārdevējs Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja mainās
valsts nodokļu vai nodevu likme, ar ko tiek aplikta Prece. Pārdevējam Preces cenas paaugstināšana
iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pircēju.
2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta valstī noteiktā PVN likme, Līguma summa ar PVN
un PVN, mainās attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās.
3.
APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Pircējs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši
piegādātu Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pārdevēja rēķina, kuram pievienots
abpusēji parakstīts Preces nodošanas – pieņemšanas akts, saņemšanas dienas.
3.2. Pārdevējs rēķinā norāda Pircēja piešķirto Līguma numuru, datumu, Preci, Preces daudzumu, vienas
vienības cenu un kopējo summu, Preces piegādes adresi.
3.3. Pārdevējs, izrakstot rēķinu, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un apmērā.
3.4. Pārdevējs rēķinus un citus attaisnojošos dokumentus iesniedz personīgi vai ar ierakstītu pasta
sūtījumu Pircējam Andreja Pormaļa ielā 39 vai elektroniskā veidā (parakstot ar drošu elektronisko
parakstu) uz e-pasta adresi info@jknp.lv.
3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja
Līgumā norādīto bankas kontu.
3.6. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
3.7. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstoša, nekvalitatīvu Preci, par ko ir sastādīts akts
par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu,
kādā tiek novērsti aktā norādītie trūkumi.
4.
PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Pārdevējs piegādā Preci 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
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Pārdevējs piegādā Preci uz Pircēja norādīto adresi Jēkabpilī, Andreja Pormaļa ielā 39.
Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņu, Pircējs sagatavo un nosūta Pārdevējam rakstveida
brīdinājumu.
Pircējam ir tiesības pieaicināt ekspertu, lai pārliecinātos par Preces tehnisko stāvokli un atbilstību
tehniskās specifikācijas prasībām un Pārdevēja tehniskajam piedāvājumam pirms Preces nodošanas
– pieņemšanas akta parakstīšanas.
Par Preces atbilstību un piegādi tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Preces nodošanas – pieņemšanas
akts. Prece uzskatāma par piegādātu ar Preces nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanas
brīdi.
Pircējam ir tiesības nepieņemt Preci un neparakstīt Preces nodošanas – pieņemšanas aktu, ja
piegādāta tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādītajām prasībām neatbilstoša
Prece. Šajā gadījumā Pircējs, pieaicinot Pārdevēju, sastāda aktu par konstatētajām neatbilstībām.
Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā uz sava rēķina novērš aktā konstatētās neatbilstības.
Ja Pārdevējs aktu par konstatētajām neatbilstībām neparaksta, tad to paraksta Pircējs vienpusēji un
aktu par konstatētajām neatbilstībām elektroniski nosūta uz Līgumā norādīto Pārdevēja juridisko
adresi. Šajā gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina novērš aktā konstatētos trūkumus Līguma noteiktajā
vai Pušu saskaņotā termiņā un pilda Preces piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja ir iestājies
Preču piegādes termiņa nokavējums.
5.
PRECES KVALITĀTE
Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai
specifikācijai, Preces ražotāja standartiem, likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām
attiecībā uz Preces kvalitāti.
Preces garantijas termiņš ir 11 (vienpadsmit) mēneši no Preces nodošanas-pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas dienas.
6.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pircējs:
6.1.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci;
6.1.2. veic apmaksu par pieņemto Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
Pārdevējs:
6.2.1. ar saviem resursiem piegādā Pircējam kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci;
6.2.2. saskaņo Preces piegādes laiku;
6.2.3. Preces piegādē ievēro Pircēja norādījumus un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba
drošības un citu normatīvo aktu, kas attiecās uz Preci un Preces piegādes kārtību un kvalitāti,
ievērošanu;
6.2.4. pēc Pircēja pieprasījuma sniedz pilnu informāciju par Preci un nepieciešamības gadījumā
sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas ir Pārdevēja rīcībā un ir saistīta ar Līguma izpildi.
7.
PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
Gadījumā, ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Pārdevējam ir tiesības aprēķināt
Pircējam līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā neapmaksātās summas
bez PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no termiņā
neapmaksātās summas, kuru Pircējs samaksā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pārdevēja rēķina
par līgumsodu iesniegšanas dienas Pircējam.
Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, Pircējam ir tiesības
aprēķināt Pārdevējam līgumsodu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) par katru nokavēto kalendāro
dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas, kuru Pārdevējs samaksā 10
(desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas.
Gadījumā, ja Pārdevējs atkārtoti veicis neatbilstošu Preces piegādi un/ vai neatbilstoši Līguma
noteikumiem un par ko ir sastādīts akts par konstatētajām neatbilstībām, Pircējam ir tiesības
aprēķināt Pārdevējam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā,
kuru Pārdevējs samaksā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu
izrakstīšanas dienas.
Pircējam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par pieņemto Preci tādā
apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa Pārdevējam.
Gadījumā, ja Pārdevējs Līgumā noteikto termiņu neievērošanas vai nekvalitatīvi piegādātas Preces
rezultātā Pircējam ir radīti zaudējumi, Pārdevējs tos sedz pilnā apmērā.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
8.
NEPĀRVARAMA VARA
Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt,
novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība,
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terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi
un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz
nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai
institūcijai.
8.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas
nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas
rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības.
8.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek
atbrīvotas no saistību izpildes.
8.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
katra Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi.
8.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no
otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.
9.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪJUMU VEIKŠANA LĪGUMĀ UN LĪGUMA
IZBEIGŠANA
9.1. Līgums ir spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
9.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pārdevēja piekrišanas, ja:
9.3.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
9.3.2. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
9.3.3. Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci par ko Līgumā noteiktā kārtībā
Pircējs ir sastādījis aktu par konstatētajām neatbilstībām un nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā
termiņš konstatētās neatbilstības;
9.3.4. Pārdevējs atsākās veikt Preces piegādi.
9.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs vismaz 60 dienas
pēc noteiktā termiņā nav veicis Līgumā noteikto samaksu par Preci.
9.5. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pušu
paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā) dienas. Šādā
gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus.
9.6. Puses var grozīt Līguma noteikumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajām tiesību
normām.
9.7. Līguma pielikumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas
Puses.
FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
Puses apzinās, ka Līguma izpildes gaitā var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar
informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu, atbildīgo
personu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par
patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Pusei likumīgu interešu ietvaros, lai
nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas
likumīgas attiecīgās Puses intereses.
Puse, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram, kura
norādīta kā atbildīgā persona vai pārstāvis) par:
10.2.1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
10.2.2. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt
izmantoti, tas ir, Līguma saistību izpildei vai likumīgai interešu realizēšanai;
10.2.3. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā
datu subjekta tiesības.
Katra puse ir atbildīga par Līguma nepildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas
dēļ.
11. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas
Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam
atbilstošiem noteikumiem.
Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
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11.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi
Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā
nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju
par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos
minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
11.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir
saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
11.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
11.7. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem,
un to apliecina, parakstot Līgumu.
11.8. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma
noteikumu interpretācijai.
11.9. Līgums ir sastādīts uz parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, no
kurām;
11.9.1. Līguma pamatteksts uz 4 (četrām) lapām;
11.9.2. Līguma pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;
11.9.3. Līguma pielikums Nr.2 „Tehniskais piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas;
11.9.4. Līguma pielikums Nr.3 „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas
11.10. Abi Līguma eksemplāri ir identiski, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs
glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS
PĀRDEVĒJS
SIA JK Namu pārvalde
SIA „JuN”
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201
Vienotais reģ. Nr.45403000484
Vienotais reģ. Nr. 45403020599
Konts LV17UNLA0050005874865
Konts LV76HABA0551019015014
AS SEB banka
AS Swedbank
E-pasts: info@jknp.lv
E-pasts: info@jun.lv
Valdes loceklis _______________________
(A.Vasilis)

Valdes priekšsēdētājs ____________________
(J.Narels)
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