Ozolnieku novada, Ozolniekos

LĪGUMS Nr.__________

2018.gada 20.februārī

Ozolnieku novada pašvaldība, tās izpilddirektora Anduļa Židkova personā, kurš
darbojas saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukta
“Pircējs”, no vienas puses, un
SIA „MNL”, tās valdes locekles Ingunas Rīgavas personā, kura darbojas saskaņā ar
statūtiem, un ir tiesīga pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, turpmāk šī līguma tekstā saukta
“Pārdevējs”, no otras puses, abas puses kopā turpmāk šī līguma tekstā sauktas “Līdzēji”,
Līdzēji, ņemot vērā 2018.gada 8.februāra Ozolnieku novada domes Iepirkumu un
izsoļu komisijas lēmumu, kura izraksts pievienots šim Līgumam kā 1.pielikums un ir tā
neatņemama sastāvdaļa, Pārdevējs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr. OND 2018/1
„Būvniecības materiālu un preču iegāde”, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.

1.1. Pārdevējs apņemas pēc Pircēja ikreizēja pasūtījuma piegādāt būvniecības preces un

materiālus, turpmāk Līguma tekstā sauktas “Preces”, kā arī nodrošināt iespēju
Pircēja pārstāvjiem, kas norādīti šī Līguma 3.pielikumā, saņemt Preces Pārdevēja
tirdzniecības vietā veikalā „MNL”, Ganību ielā 53, Jelgavā, bet Pircējs apņemas
norēķināties par pienācīgā kārtā piegādātām Precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Pircējs pērk Preces par Pārdevēja noteikto mazumtirdzniecības cenu tā tirdzniecības
vietā preču iegādes brīdī, piemērojot atlaidi 23% (divdesmit trīs procenti) apmērā,
kas noteikta saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu iepirkumā (2.pielikums). Atlaide netiek
piemērota akcijas precēm, kuras Pircējam ir tiesības iegādāties par tirdzniecības vietā
noteikto akcijas cenu, ja noteiktā akcijas cena ir zemāka par preces sākuma cenu, kam
piemērota šajā punktā noteiktā atlaide.
1.3. Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka preču pavadzīmē tiek norādīta lielāka Preču cena kā
tirdzniecības vietā norādītā, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu 2.6.punktā
noteiktajā kārtībā, un pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu EUR 100,- (viens simts euro)
apmērā par katru preci, kurai tika paaugstināta cena.
1.4. Pircējs pērk Preces atkarībā no tam radušās vajadzības. Pircēja iepirkumā norādītais
preču saraksts nav saistošs Pircējam, Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces atkarībā no tam
radušās vajadzības un ņemot vērā Preču pieejamību Pārdevēja tirdzniecības vietā.
2. Līdzēju atbildība, pienākumi un tiesības.
2.1. Pircējs pārdošanas un piegādes termiņus, kā arī nepieciešamo Preču sortimentu saskaņo
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ar Pārdevēju, vienojoties rakstiski – nosūtot pasūtījumu uz e-pastu: mnl@mnl.lv vai
faksu 63024047. Pircējam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pārdevējam vajadzīgo Preču
sortimenta un kvantitātes pieprasījumu.
Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam augstas kvalitātes, LR tiesību aktu prasībām
atbilstošas Preces. Precēm ir pilnībā jāatbilst visām Pircēja izvirzītajām prasībām, kā arī
tām ir pilnībā jāatbilst mērķim, kādām tās ir iegādātas un jāspēj veikt tām noteiktās
funkcijas.
Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevējam par Precēm saskaņā ar Līguma 3.punkta
noteikumiem.
Pārdevējam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pircējam pavadzīmes pasūtīto Preču
apmaksai.
Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Precēm no brīža, kad veikta pilna Preču partijas
apmaksa saskaņā ar Līguma 3.punkta noteikumiem.
Pircējam ir tiesības vienpusēji, par to vismaz vienu nedēļu iepriekš rakstveidā brīdinot
Pārdevēju, lauzt šo līgumu, ja Pārdevējs nepilda vai izpilda nepienācīgi sevis ar šo
Līgumu uzņemtās saistības. Šajā gadījumā Pārdevējam nav tiesības saņemt jebkāda
veida kompensācijas par līguma pirmstermiņa laušanu un ir pienākums segt Pircējam

visus radušos zaudējumu šai sakarā to faktiskā apmērā. Pircējam ir pienākums
norēķināties ar Pārdevēju par pienācīgā kārtā piegādātajām un saņemtajām Precēm līdz
līguma laušanas brīdim.
3. Līguma summa un samaksas kārtība.

3.1. Maksimālā Līguma summa, ko Pircējs samaksā Pārdevējam šī Līguma sakarā par Precēm
3.2.
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ir līdz EUR 40 000,- (četrdesmit tūkstoši euro) plus PVN.
Pārdevējs par piegādātajām un pārdotajām Precēm piestāda Pircējam pavadzīmi. Pircējs
apmaksā no Pārdevēja saņemto Preču vērtību ar bezskaidras naudas pārskaitījumu
Pārdevēja pavadzīmē norādītajā bankas kontā 10 (desmit) dienu laikā no pavadzīmes
saņemšanas dienas.
Par Līguma 3.2.punktā noteikto Preču apmaksas termiņu nokavējumu Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma
summas.
Par Līguma 4.1., 4.2.3. un/vai 4.3. punktos noteiktā termiņa nokavējumu Pārdevējs
maksā Pircējam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no konkrētā pasūtījuma
kopsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no konkrētā
pasūtījuma summas.
Gadījumā, ja saskaņā ar Līguma 3.3. vai 3.4. punktiem ir izveidojies līgumsods, attiecīgā
puse izraksta rēķinu par līgumsodu apmēru un nokavējumu veikušajai pusei ir
pienākums to apmaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4. Preču piegādes un pieņemšanas kārtība.

4.1. Preces Pārdevējs ar savu transportu piegādā atbilstoši Pircēja sastādītajam un ar

Pārdevēju saskaņotam grafikam Ozolnieku novada teritorijā 2 (divu) darba dienu laikā
no pasūtījuma apstiprināšanas, vai citā termiņā, ja Puses par to vienojušās atsevišķi.
Pārdevējs apstiprina Pircēja Preces pasūtījumu 1 (vienas) darba dienas laikā no tās
nosūtīšanas uz šī Līgumā 2.1. norādīto e-pastu vai faksu.
4.2. Preču pārbaude:
4.2.1. vienlaicīgi ar Preču pieņemšanu attiecīgā Pircēja atbildīgā persona, kas norādīta šī
Līguma 3.pielikumā, turpmāk Līguma tekstā- Pircēja atbildīgā persona, veic Preču
kvalitātes un skaita pārbaudi;
4.2.2. ja Preces atbilst specifikācijai, kvalitātei un daudzumam, Pircēja atbildīgā persona
paraksta preču pavadzīmi;
4.2.3. ja Pircēja atbildīgā persona konstatē Preču neatbilstību specifikācijai, kvalitātei un
daudzumam, Preces netiek pieņemtas un par to tiek sastādīts nepilnību akts, kur
noteikts konstatēto nepilnību novēršanas termiņš un kārtība.
4.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārdod kvalitātes prasībām neatbilstošu Preci, tam ir pienākums
apmainīt to pret kvalitatīvu Preci 3 (trīs) darba dienu laikā, no Pretenzijas saņemšanas
dienas, un segt visus Pircējam radušos zaudējumus šai sakarā, ja tādi radīsies Pircējam,
nekvalitatīvas Preces dēļ.
5. Citi Līguma noteikumi.

5.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 20.februārī un ir spēkā līdz 2020.gada 19.

februārim, vai līdz brīdim, kad ir sasniegta šī Līguma 3.1. punktā noteiktā maksimālā
summa, ja tas notiek ātrāk.
5.2. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt
sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti LR
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
5.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sagatavojami, Līdzējiem rakstiski vienojoties,
un ir pievienojami Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši abiem Līdzējiem.
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5.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko

spēku, uz 3 (trīs) lapām, 1.pielikuma uz vienas lapas, 2.pielikuma uz 16 (sešpadsmit)
lapām, 3.pielikuma uz vienas lapas, pa vienam Līguma eksemplāram glabājas pie katra
Līdzēja.
5.5. Līdzēju adreses un rekvizīti:

Pārdevējs:
SIA „MNL”
Ganību iela 53, Jelgava, LV 3007
Reģ.nr. LV 43603006848
A/s Swedbank Kods: HABALV22
Konts Nr. LV03HABA0001308032948
Pilnvarotā pārstāve

Pircējs:
Ozolnieku novada pašvaldība
Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018
Reģ. Nr. LV90001623310
A/s Swedbank Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV72HABA0551001405027
izpilddirektors:

___________________
Ingūna Rīgava

____________________
Andulis Židkovs
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