
1 

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr. __ 

 
Jūrmalā                       2013. gada __.decembrī 

 

        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 „PRODLEX”, tās valdes locekles Jeļenas Prodanes 

personā, kura 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 „Saimniecības preču piegāde Latvijas Universitātes 

P.Stradiņa medicīnas koledžai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2013/6, turpmāk šī līguma tekstā 

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

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma piegādā un pārdod, bet Pircējs pieņem un pērk 

saimniecības preces (līguma 1. pielikums), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam 

piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šī līguma tekstā saukta – prece. 

1.2. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu 1.pielikumā norādīto 

preču apjomu.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Līgumcena par preci bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir LVL 6238,62 (Seši 

tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi lati, 62 santīmi), PVN 21% sastāda LVL 1310,11 

(Viens tūkstotis trīs simti desmit lati, 11 santīmi), kopējā līguma summa, ieskaitot 

nodokļus, nodevas un visus ar piegādi saistītos izdevumus, ir LVL 7548,73 (Septiņi 

tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi lati, 73 santīmi).  
Līgumcena par preci bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir EUR 8876,76 (Astoņi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro, 76 centi), PVN 21% sastāda EUR 

1864,12 (Viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit četri euro, 12 centi), kopējā līguma 

summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus ar piegādi saistītos izdevumus, ir EUR 

10740,88 (Desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, 88 centi). 
2.2. Preču cenas katrā konkrētajā preču pavadzīmē noteiktas atbilstoši 2. pielikumā 

norādītajām preču cenām.  

2.3. Pircējs apmaksā preču pavadzīmi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču piegādes saskaņā 

ar līguma 3.4. punkta noteikumiem, pārskaitot naudas līdzekļus uz preču pavadzīmē 

norādīto Pārdevēja bankas kontu.  

2.4. Ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek grozīta PVN likme, 

Līgumsumma ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu 

vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno PVN 

likmi.  

2.5. Latvijas Republikai pievienojoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārajai savienībai un 

ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības vienoto valūtu euro, Līgumā noteiktie 

maksājumi Pasūtītājam jāveic euro valūtā, sākot ar euro ieviešanas brīdi – atbilstoši latu 

pret euro nomaiņas oficiālajam kursam. 

 

3. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pārdevējs Preces piegādā ar savu transportu. 

3.2. Pārdevējam jāpiegādā un jāizkrauj preces Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas elektroniski uz e-pastu: 

prodlex@inbox.lv  
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3.3. Pārdevējs veic preces piegādi iepriekš ar Pircēju saskaņotā darba laikā.  

3.4. Katra atsevišķa preču pasūtījuma nodošana – pieņemšana tiek noformēta ar preču 

pavadzīmi, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Katra konkrēta pasūtījuma preču 

daudzumu un sortimentu norāda preču pavadzīmē.  

3.5. Par preču piegādes datumu tiek uzskatīts ar Pircēja parakstu un zīmogu apstiprināts 

preču pavadzīmes datums.  

3.6. Pretenzijas par preču skaitu un kvalitāti Pircējam ir tiesības izvirzīt Pārdevējam 

pieņemot preces, kā arī 24 stundu laikā pēc preču iztrūkuma vai preču kvalitātes 

trūkumu konstatēšanas.  

3.7. Gadījumā, ja pretenzijas Pircējam rodas preču pieņemšanas laikā, tad Pircēja pārstāvis 

neparaksta preču pavadzīmi. Gadījumā, ja pretenzijas Pircējam ir radušās pēc preču 

pavadzīmes parakstīšanas, tiek sastādīts defekta akts, kuru apstiprina Pārdevēja un 

Pircēja pārstāvji ar saviem parakstiem. Iztrūkstošas, bojātas vai 1. pielikumam 

neatbilstošas preces tiek piegādātas vai mainītas 3 darba dienu laikā.  

3.8. Preču nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Pārdevēja Pircējam ar brīdi, kad 

parakstīta preču pavadzīme atbilstoši šā līguma 3.4. punktam. Īpašuma tiesības uz 

precēm pāriet no Pārdevēja uz Pircēju tikai pēc tam, kad ir veikta konkrētās preču 

pavadzīmes apmaksa saskaņā ar šā līguma noteikumiem.      

 

4. KVALITĀTE 

 

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā prece atbilst Latvijas Republikas spēkā esošos 

normatīvos aktos izvirzītajām preces kvalitātes prasībām, kā arī preces izgatavotāja 

sniegtai informācijai (preces marķējums, pievienota instrukcija vai tehniskā pase).  

 

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

 

5.1. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar šā līguma noteikumiem. 

5.2. Pārdevējs ir atbildīgs par preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

5.3. Pārdevējs ir atbildīgs par preču kvalitāti un atbilstību izgatavotāja standartiem, kā arī 

par preču sortimenta atbilstību konkrētam Pircēja pasūtījumam. Nekvalitatīvas preces 

Pārdevējs pieņem atpakaļ un apmaina pret kvalitatīvām.  

5.4. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām 

personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumiem no Pārdevēja puses.  

5.5. Pircējs apņemas veikt samaksu par precēm šā līguma noteiktajos termiņos un kārtībā.  

5.6. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus preces piegādei. 

5.7. Pircējs apņemas veikt Pārdevēja piegādātās preces pieņemšanu. 

5.8. Pircējs apņemas izmantot preci atbilstoši tās lietošanas noteikumu prasībām.  

5.9. Ja Pircējs neveic preču pavadzīmes apmaksu 2.3. punktā noteiktajā termiņā, tad Pircējs 

maksā Pārdevējam līgumsodu 0,01 % (nulle komats nulle viens procents) apmērā no 

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

kopējās summas. 

5.10. Ja Pādevējs neievēro šā līguma 3.2. punktā noteikto piegādes termiņu, tad Pircējam ir 

tiesības saņemt no Pārdevēja līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) 

apmērā no konkrētā pasūtījuma kopējās cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no līguma kopējās summas. 

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

radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjās neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto 

darbību vai nolaidības rezultātā.  

5.12. Puses par šā līguma izpildi ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.     
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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. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma, par to rakstveidā paziņojot Pircējam, ja 

Pircējs līgumā noteiktajā termiņā neveic maksājumus par piegādātām precēm ar 

noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un minētais 

trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā no Pārdevēja rakstveida brīdinājuma 

saņemšanas.  

6.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma, 

rakstveidā par to informējot Pārdevēju, ja Pārdevējs neievēro līguma noteikumus 

attiecībā uz preču kvalitāti un/vai piegādes termiņiem.  

6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma atkāpties no 

līguma, rakstveidā informējot par to Pārdevēju, ja Pārdevējs nevar piegādāt preces 

Pircējam par līguma 2. pielikumā norādītajām cenām.  

6.5. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma, 

informējot Pārdevēju vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja Pircējam zudusi nepieciešamība 

iegādāties preces no Pārdevēja.   

 

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.  

 

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. Pusei, 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 šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu.  

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad 

Pusēm ir jāvienojas par turpmāko darbību un jebkura no Pusēm var atkāpties no līguma 

bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma.  

 

9. CITI NOTEIKUMI 

 

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2014. gada 18. 

decembrim.  

9.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 17 (septiņpadsmit) 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 iepirkumu speciālisti Lauru 

Mihailovsku, tālruņa numurs 26555861. 
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9.4. Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē pārdošanas speciālisti 

Ramonu Timganovu, tālruņa numurs 67214151.  

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

preces pieņemšanas – nodošanas organizēšanu, savlaicīgu preču 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 ierobežotu atbildību 

„PRODLEX” 

Juridiskā adrese: Zentenes iela 17-36, 

Rīga, LV-1069 

Biroja adrese: Strūgu iela 1a, Rīga, LV-

1003 

Reģ.nr. 50003639361 

Tālr./fakss: 67214151 

Norēķinu konts: 

LV09HABA0551005062479 

A/S Swedbank, kods HABALV22 

 

Valdes locekle 

     

Z.V.                                   Ilga Eriņa  Z.V.                                      Jeļena Prodane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


