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PIRKUMA LĪGUMS Nr. __ 

 
Jūrmalā                          2013. gada __. oktobrī 

 

        Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas 

koledža”, tās direktores Ilgas Eriņas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šī 

līguma tekstā saukts - Pircējs, no vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FL BIROJS”, tās valdes locekļa Gunta Šverna 

personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pārdevējs, no otras 

puses,  

 

abi kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi – Puse,  

 

pamatojoties uz rīkotā iepirkuma „Auditoriju mēbeļu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa 

medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas Nr. LU PSK 2013/5, turpmāk šī līguma 

tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - līgums, par 

sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs piegādā un pārdod Pircējam, bet Pircējs pieņem un pērk mēbeles (līguma 1. 

pielikums), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šī 

līguma tekstā saukta – prece. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN PREČU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA 

2.1. Pārdevējs piegādā preci Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas telpās, 

Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā. 

2.2. Līguma izpildes laiks ir 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.  

2.3. Pārdevējs vismaz 2 (divas) darba dienas pirms paredzamās preču piegādes saskaņo 

(rakstiski vai pa telefonu) ar Pircēju vai tā pilnvaroto pārstāvi preču piegādes laiku.  

2.4. Pārdevējs sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu un izraksta pavadzīmi par piegādāto 

preci.  

2.5. Pārdevējs preču piegādi veic laika posmā no 9:00 līdz 17:00. 

2.6. Ja Pārdevējs šajā līgumā noteiktajā termiņā preci nav piegādājis, tad Pārdevējs maksā 

līgumsodu 0,01% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto termiņa dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.    

2.7. Gadījumā, ja preces pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts preces defekts, tad 

preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā 

norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.  

2.8. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās preces pilnīgas vai daļējas bojāšanas risku līdz 

tās nodošanai Pircējam.  

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Līgumcena par preci bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir Ls 1151,88 (viens 

tūkstotis viens simts piecdesmit viens lats, 88 santīmi), PVN 21 % sastāda Ls 241,89 

(divi simti četrdesmit viens lats, 89 santīmi), kopējā līguma summa, ieskaitot nodokļus, 

nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls 1393,77 (viens 

tūkstotis trīs simti deviņdesmit trīs lati, 77 santīmi). 

3.2. Samaksa par preci tiek noteikta atbilstoši līguma 2. pielikumā norādītajai preces vienas 

vienības cenai. 



2 

 

3.3. Samaksa par preci tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas 

akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā 

bankas kontā.  

3.4. Ja Pircējs neveic samaksu par preci laikā, tad Pircējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā 

no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līguma kopējās summas.      

 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

 

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visām Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.  

4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no preces nodošanas 

dienas.  

4.3. Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru preces defektu, ja vien tas nav radies 

preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.  

 

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1. Pārdevēja saistības: 

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu preces piegādi. 

5.1.2. Pārdevējs veic preces piegādi Pircēja uzraudzībā. 

5.1.3. Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām.  

5.1.4. Pārdevējs apņemas preces piegādi veikt Pircēja darbiniekiem izdevīgā darba laikā.  

5.1.5. Pārdevējs apņemas preces piegādes laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas 

Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.  

5.2. Pircēja saistības: 

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā. 

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus preces piegādei. 

5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās preces pieņemšanu. 

5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieka, kā arī šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, kā arī rupjās neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā.  

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.  

5.5. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 

pretenzijām, netiek atlīdzināti. 

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras 

līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma 

neatņemamām sastāvdaļām.  

6.2. Ja Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis 

preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt līgumu, paziņojot par to 

Pārdevējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no 

paziņojuma saņemšanas atmaksāt aprēķināto līgumsodu.  

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. 

7.2. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.  
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8. NEPĀRVARAMA VARA 
 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

8.2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un pēc pieprasījuma ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu.  
 

9. CITI NOTEIKUMI 

 

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību 

pilnīgai izpildei.  

9.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, tai skaitā 1. 

pielikums „Preces tehniskais apraksts” un 2. pielikums „Preces cena”, ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja. 

9.3. Pircējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē nekustamo īpašumu 

pārvaldnieku Jāni Kačkeri, tālruņa numurs 29408561. 

9.4. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē projektu vadītāju 

Jaroslavu Berdaru, tālruņa numurs 67285152.  

9.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 

preces pieņemšanas – nodošanas organizēšanu, preces pieņemšanas – nodošanas akta 

noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu 

pavadzīmju iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta 

akta parakstīšanu. 
 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

Pircējs: 

Latvijas Universitātes aģentūra  

„Latvijas Universitātes P. Stradiņa 

medicīnas koledža” 

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010 

Reģ.nr. 90000031813 

Tālr.nr. +371 67752507 

Faksa nr. +371 67752214 

Norēķinu konts: LV66TREL9150234006000 

Valsts kase, kods TRELLV22 

 

 

Direktore  

 Pārdevējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„FL BIROJS” 

Juridiskā adrese: Ragana 1-9, Krimuldas 

novads, LV-2144 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 42-23, Rīga, LV-

1010 

Reģ.nr. 40003875292 

Tālr./faksa nr. 67285157 

Norēķinu konts: LV88HABA0551014751454 

A/S Swedbank, kods HABALV22 

 

Valdes loceklis 

     

Z.V.                                   Ilga Eriņa  Z.V.                                            Guntis Šverns 

 

 

 

 


