Latvijas Universitāte (turpmāk – LU)
līgumu uzskaites Nr. _______________
Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/57_I

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Karkadē”
līgumu uzskaites Nr. ______________

PIEGĀDES LĪGUMS
Rīgā,

2018.gada ___.decembrī

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa
bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar
LU Administrācijas reglamentu (apstiprināts ar LU 17.07.2017. rīkojumu Nr. 1/244), no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karkadē” reģistrācijas Nr. 50103327811, juridiskā adrese:
Ozolciema iela 16 k-7-70, Rīga, LV-1058, (turpmāk - Pārdevējs), tās _______________ personā,
kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz Latvijas Universitātes rīkotā
iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā “Griezto ziedu un telpaugu iegāde
Latvijas Universitātes vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2018/57_I), (turpmāk –
Iepirkums) rezultātiem un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Karkadē” iesniegto
piedāvājumu, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par šādiem nosacījumiem:

1.1.
1.2.

2.1.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs apņemas pārdot un/vai piegādāt Pircējam, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt
griezto ziedu un telpaugu iegādi Latvijas Universitātes vajadzībām (turpmāk – Prece).
Pārdevējs garantē Preces atbilstību Iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām (Līguma
1. pielikums) un Iepirkumā iesniegtā Finanšu piedāvājuma cenai (Līguma 2. pielikums).
2. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā ar Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)
mēnešus no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma
4.2. punktā norādītā kopējā Līguma summa. Ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā Līguma
summa nav iztērēta, Puses var vienoties par Līguma pagarināšanu līdz Līguma summas
izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 60. panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.

3. PREČU IEGĀDES KĀRTĪBA
Pasūtījumu drīkst veikt Līguma 10.2.1. apakšpunktā norādītās personas.
Pircējs veic Preču pasūtījumu pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot
Pārdevējam pieprasījumu (turpmāk – Pasūtījums) uz elektroniskā pasta adresi _________
un telefoniski informējot Pārdevēju par pieprasījuma nosūtīšanu zvanot uz tālr.
__________ vai, veicot Preces pasūtīšanu Pārdevēja tirdzniecības vietā __________,
norādot:
3.2.1. Pircēja iestādes nosaukumu;
3.2.2. Preču nosaukumu;
3.2.3. Preču daudzumu;
3.2.4. Preču piegādes vietas adresi un piegādes/saņemšanas laiku;

3.1.
3.2.

3.2.5. citu saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju.
3.3. Pasūtījums uzskatāms par veiktu attiecīgajā darbdienā, ja tas nosūtīts uz Līguma 3.2. punktā
norādīto Pārdevēja elektroniskā pasta adresi no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 08.00
līdz plkst. 17.00, kā arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās, atbilstoši Pārdevēja darba
laikam. Pircējs Pasūtījumu veic vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms plānotās Preču
saņemšanas.
3.4. Pārdevējs nodrošina Preču saņemšanu 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtījuma
veikšanas brīža.
3.5. Ja Pircēja kopējā Pasūtījuma summa ir vai pārsniedz 25,00 EUR (divdesmit pieci euro, 00
euro centi) ar PVN, Pārdevējs nodrošina Preces piegādi uz sava rēķina, izmantojot savu
transportu un darbaspēku.
3.6. Pircējs Preču saņemšanas brīdī veic Preču apskati un atbilstību Līguma noteikumiem.
3.7. Pārdevējs nodod Preces Pircējam ar Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā tiek norādīts Līguma
numurs, Pircēja iestādes nosaukums, iegādāto Preču nosaukums, daudzums, vienas
vienības cena euro, atlaide (ja tiek piemērota), kopējā cena euro bez PVN, kā arī PVN
likme, kopējā cena ar PVN un rēķina pilnas apmaksas datums.
3.8. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas, vai
bojāšanās riska līdz Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīdim.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Preces vienas vienības maksimāli pieļaujamā cena ir noteikta Līguma 2. pielikumā.
Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz 18400,00 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši četri simti euro, 00 euro centi) bez PVN. Kopējā Līguma summa ar PVN 21% ir
22264,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro, 00 euro centi).
Līguma 4.2. punktā norādītajā kopējā Līguma summā ir ietvertas visas ar Līguma izpildi
saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, Pārdevēja administratīvās izmaksas,
Līguma izpildē piesaistīto speciālistu atalgojums u.c. Papildu izmaksas Līguma darbības
laikā netiks pieļautas.
Pārdevējs Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja
mainās valsts nodokļu likme, ar ko tiek aplikta Prece. Pārdevējam Preces cenas
paaugstināšanu iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pircēju.
Norēķinu par saņemtajām Precēm Pircējs veic izmantojot bezskaidras naudas norēķinus ar
bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba
dienu laikā pēc Preču saņemšanas un atbilstoši noformētas Preču pavadzīmes – rēķina
saņemšanas Pircēja grāmatvedībā.
Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, t.sk. Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs
norāda nepieciešamos rekvizītus un Iepirkuma nosaukumu “Griezto ziedu un telpaugu
iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2018/57_I),
Līguma numuru un datumu.
Līguma 4.5.-4.6. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs
neapmaksāt Pārdevēja iesniegtos norēķinu dokumentus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar
ko Pircējam nevar tikt piemēroti Līguma 7.2. punkta nosacījumi.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.Pircējs ir tiesīgs:
5.1.1. izvērtēt Preces atbilstību šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt
attiecīgus komentārus un papildinājumus, vai rakstveida pretenzijas. Par pretenzijām
attiecībā uz Preces kvalitāti Pircēja Līgumā norādītā kontaktpersona informē Pārdevēju
mutiski Preces saņemšanas brīdī;

5.1.2. saņemt no Pārdevēja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un
citiem Līguma izpildes jautājumiem;
5.1.3. nepieņemt Preci, kas neatbilst Līguma 1.1. un 1.2. apakšpunktos minētajiem
nosacījumiem.
5.2.Pircējam ir pienākums:
5.2.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt Pārdevēju ar visu
informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, un dot Pārdevējam saistošus
norādījumus saistībā ar Līguma izpildi;
5.2.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā piegādāto Preci šajā Līgumā un tā pielikumos
noteiktajā kārtībā un apmērā.
6. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1.Pārdevējam ir tiesības saņemt atlīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
6.2.Pārdevējam ir pienākums:
6.2.1. nodrošināt Līguma 1.1. apakšpunktā minētās Preces iegādi un/vai piegādi Līgumā un tā
pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē;
6.2.2. novērst jebkuras neatbilstības un trūkumus saskaņā ar Pircēja norādījumiem;
6.2.3. informēt Pircēju par Līguma izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem
kavējumiem Līguma izpildē.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1.Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā
arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7.2.Par piegādātās Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu
0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
7.3.Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle, komats,
viena procenta) no kopējās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
7.4.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.5.Pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma Pārdevējs papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts)
atlīdzina Pircējam pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas
izpildes rezultātā Pārdevēja vainas dēļ vai Pārdevēja prettiesiskas rīcības vai bezdarbības
rezultātā.
7.6.Pircējam, iepriekš par to rakstiski informējot Pārdevēju, ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros
Pārdevējam izmaksājamo atlīdzību par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda un/vai
zaudējumu prasījumu dzēšanai.
7.7.Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādām grūtībām šī
Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi.
7.8.Puses uzņemas atbildību par šajā Līgumā minēto saistību nesavlaicīgu vai šī Līguma
noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstošu
izpildi. Līgumsoda samaksa vai citu sankciju piemērošana neatbrīvo Puses no Līgumā
noteikto saistību izpildes.
8. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
8.1.Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot
Publisko iepirkuma likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem
Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma

61. panta otrās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi,
kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā.
8.2.Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu
parakstīti. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šā Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
8.3.Līgumu var izbeigt pirms Līguma 2. sadaļā noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to
rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā
pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.4.Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības, Pircējam ir tiesības, rakstveidā
paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt
zaudējumus.
8.5.Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības
(ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot
Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.
8.6.Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā
līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
8.7.Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā
rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas,
ugunsgrēks, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Puses
nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Puses
objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.
9.2.Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu
laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otrai Pusei.
9.3.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek
izbeigta un Puses rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un
Preču pavadzīmēm (rēķiniem).
10. CITI NOTEIKUMI
Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja
30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.2. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:
10.2.1. no Pircēja puses:
___________, tālr. ___________, e – pats_____________.
10.2.2. no Pārdevēja puses:
___________, tālr. ___________, e–pasts: _____________.
10.3. Šis Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz 6
(sešām) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.
10.4. Līgumam tā noslēgšanas brīdī 2 (divi) pielikumi:
10.4.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām)
lapām (kopija);
10.1.

10.4.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām (kopija).
11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
PIRCĒJS:
Latvijas Universitāte

Pircējs:
___________________

PĀRDEVĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Karkadē”

Pārdevējs:
_____________________

