Latvijas Universitātes aģentūras –
zinātniskā institūta «LU Filozofijas un
socioloģijas institūts»
līgumu uzskaites Nr. ______________

SIA «TelCom»
līgumu uzskaites Nr. __________

Iepirkuma identifikācijas Nr.
LU FSI 2014/5_ERAF

Rīgā, 2015. gada ___. __________

PIEGĀDES LĪGUMS
Latvijas Universitātes aģentūra – zinātniskais institūts «Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts», zinātnisko institūciju reģistrācijas Nr. 551004,
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002115918, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 4,
Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pircējs), tā direktores Maijas KŪLES personā, kura rīkojas
uz LU FSI Nolikuma pamata, no vienas puses, un
SIA «TelCom», kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar
Nr. 40003899464, juridiskā adrese: Visvalža iela 8-3a, Rīga, LV-1050 (turpmāk –
Pārdevējs), Mārtiņa EGLĪŠA personā, kurš rīkojas uz Pilnvaras P-2015/010 pamata,
no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses, pamatojoties uz
LU FSI atklāta konkursa «Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF 2.1.1.3.1.
apakšaktivitātes «Zinātnes infrastruktūras attīstība» projekta «Latviešu valodas,
kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra
zinātnes
infrastruktūras
attīstība»
vajadzībām»
(iepirkuma
identifikācijas
Nr. LU FSI 2014/5_ERAF) Komisijas 2015. gada 4. februāra lēmumu, noslēdz šādu
iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda LU FSI atklātam konkursam
«Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes «Zinātnes
infrastruktūras attīstība» projekta «Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un
radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība»
vajadzībām» (iepirkuma identifikācijas Nr. LU FSI 2014/5_ERAF), turpmāk – Konkurss,
2. lotē «Zinātniska aparatūra un informācijas tehnoloģijas datu ieguvei, apstrādei,
glabāšanai un prezentēšanai» piedāvāto preci, turpmāk – Prece, atbilstoši šī Līguma
pielikumam («Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums»),
kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN PREČU PIEGĀDES VIETA
2.1. Līgums stājas spēkā ar 2015. gada ____. ____________ un ir spēkā līdz līguma
saistību izpildei.
2.2. Pārdevējs veic Līgumā paredzētās Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja norādītajā
adresē: Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, 20 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
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3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Preces cena noteikta atbilstoši Pārdevēja Konkursa piedāvājumā norādītajai Preces
pārdošanas cenai (skatīt Līguma pielikumu «Tehniskā specifikācija, tehniskais
piedāvājums un Finanšu piedāvājums»).
3.2. Kopējā Līguma summa ir 29920,10 euro (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti
divdesmit euro un desmit centi) bez PVN, PVN 21% 6283,22 euro (seši tūkstoši divi
simti astoņdesmit trīs euro un divdesmit divi centi), kopā ar PVN 21% euro 36203,32
(trīsdesmit seši tūkstoši divi simti trīs euro un trīsdesmit divi centi).
3.3. Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi-rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā
no Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.
3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā,
Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt
Līguma darbību.
3.5. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu,
izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.
3.6. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi-rēķinu
un pieņemšanas-nodošanas aktu, turpmāk – Akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotie
pārstāvji.
3.7. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē-rēķinā,
Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma numuru, iepirkuma
identifikācijas
numuru
LU FSI 2014/5_ERAF
un
projekta
vienošanās
Nr. 2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus
un datus.
3.8. Līguma 3.7.p. prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt
Preču pavadzīmes-rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt
piemēroti šī Līguma 4.2.punkta nosacījumi.
3.9. Prece skaitās pieņemta atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei pēc Pušu
abpusēji parakstīta preču pavadzīmes-rēķina un Akta, ja Pircējs nav iesniedzis
Pārdevējam pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.
3.10. Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes
«Zinātnes infrastruktūras attīstība» projekta «Valsts nozīmes pētniecības centra
sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība», vienošanās
Nr. 2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem.
3.11. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi
nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par
nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem
pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
aktuālajai redakcijai.
4. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
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4.2. Par 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.
4.3. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma
summas.
4.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem
kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces
atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā,
Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.
4.5. Preces bojājumus/kvalitātes trūkumus Pircējs piesaka pa tālr. Nr. 26117878 vai
nosūta pretenziju uz e-pasta adresi martins.eglitis@telcom.lv.
4.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic
Preces vai tās bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot
Preces kvalitāti.
4.7. Precei noteiktais garantijas laiks ir 26 (divdesmit seši) mēneši no Preces
uzstādīšanas brīža.
4.8. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas
ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.
4.9. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās
vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.
5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA
ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
5.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus,
izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par
būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma
likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma.
5.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas
tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst
par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šī Līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā
kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.
5.4. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču
pavadzīmēm-rēķiniem.
6. NEPĀRVARAMA VARA
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā
rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas,
ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie
lēmumi u.c.), kurus Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja
nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek
izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.
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7. CITI NOSACĪJUMI
7.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji
vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Ja Pircējs konstatē Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas,
iekraušanas – izkraušanas vai uzstādīšanas laikā, vai piegādāto Preču neatbilstību Preču
tehniskās specifikācijas prasībām, Puses sastāda defektu aktu un Pārdevējs ne vēlāk kā
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.
7.3. Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs Konkursam iesniegtais
piedāvājums.
7.4. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (veikt Preču pasūtījumu,
nodot, pieņemt Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:
7.4.1. no Pircēja puses:
Georgijs Koņkovs, tālr. Nr. 67034520; e-pasts: fsi@lza.lv;
7.4.2. no Pārdevēja puses:
Mārtiņš Eglītis, tālr. Nr. 26117878; e-pasts: martins.eglitis@telcom.lv.
7.5. Visi šī Līguma pielikumi: «Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums un
Finanšu piedāvājums» uz 12 (divpadsmit) lapām un Pilnvara P-2015/010 uz 1 (vienas)
lapas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
7.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku
uz 4 (četrām) lapām katrs, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.
8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Pircējs:
Latvijas Universitātes aģentūra – zinātniskais
institūts «LU Filozofijas un socioloģijas
institūts»

Pārdevējs:
SIA «TelCom»

Juridiskā adrese:
Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050

Juridiskā adrese:
Visvalža iela 8-3a, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr.: 90002115918

Reģ. Nr.: 40003899464
PVN reģ. Nr LV40003899464

Konta Nr.: LV39TREL915021400700B
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TELLV22

Konta Nr.: LV58HABA0551026839843
Banka: AS «Swedbank»
Bankas kods: HABALV22

z.v.

z.v.

Pircējs:

Pārdevējs:

______________________
(paraksts) Maija Kūle

______________________
(paraksts) Mārtiņš Eglītis
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