
LĪGUMS
par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu PII “Pienenīte”

Ērgļos, Ērgļu novadā 2015. gada 17. jūlijā
Ērgļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90002214379, juridiskā adrese: Rīgas iela 10,
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, ko pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk
tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VOLKEN BERG”, reģistrācijas Nr.42403020214,
juridiskā adrese: 18.novembra 2a, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, valdes
priekšsēdētāja Aleksandra Gubko personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,
(turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE / -ES), pamatojoties uz iepirkuma
procedūras „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII “Pienenīte”” iepirkuma
identifikācijas Nr. ĒNP 2015/9) rezultātiem, , izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem
un viltus, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts - “Līgums”):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam
„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII “Pienenīte””, id. Nr. ĒNP 2015/9,
apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles, atbilstoši iepirkuma noteikumiem un tajā
minētajai specifikācijai un rasējumiem. (1.pielikums).
1.2. Izpildītājs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt bērnudārzu mēbeles adresē:
Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads.
1.3. Līguma izpildes termiņš ir 2015. gada 14. augusts
1.4. Piegādātajām mēbelēm ir jābūt tehniskā kārtībā.
1.5. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņam ir īpašuma tiesības uz pārdodamo
preci pilnā tā apjomā, kā arī apliecina, ka tā nav atsavināta trešajām personām, apgrūtināta,
tai nav uzlikts arests, par to nav strīdu.
1.6. Izpildītājs nosaka garantijas termiņu precei – 24 (divdesmit četri) mēneši no
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

2. LĪGUMA NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. PUSES vienojas, ka kopējā Līguma summa par pasūtījuma izpildi ir EUR 5134,39 (
pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit četri eiro 39 centi), kas sastāv no: pamatsummas –
EUR 4243,30 (četri tūkstoši divi simti četrdesmit trīs eiro 30 centi) un 21% pievienotās
vērtības nodokļa – EUR 891,10 (astoņi simti deviņdesmit viens eiro 10 centi.
2.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto
bankas kontu līguma summas apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes,
pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu
kontu.
2.3.Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies saistībā ar pasūtījuma
izpildi.
2.4.Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus
kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu
kontu rēķinā minēto summu.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par piegādāto mēbeļu apmaksu Izpildītājam, saskaņā ar šī līguma
noteikumiem.
3.2. Pasūtītāja atbildīgā persona: PII “Pienenīte” vadītāja Ilona Cielava, tālr.26351803



3.3. Pasūtītāja pārstāvis pārbauda mēbeļu tehnisko raksturojumu un komplektācijas
atbilstību iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem raksturlielumiem un gatavību
ekspluatēšanai.
3.4. Ja piegādāto iekārtu tehniskie raksturojumi, komplektācija un ekspluatācijas iespējas
atbilst šī Līguma noteikumiem, Puses sastāda un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.5. Par šī Līguma 2.2. punktā noteiktās samaksas termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no Līguma summas.
3.6. Ja Pasūtītājs garantijas termiņa laikā konstatē pasūtījuma sastāvdaļu problēmas vai
bojājumus, tad Pasūtītājam ir pienākums divu darba dienu laikā no problēmas vai bojājuma
konstatēšanas brīža paziņot to Izpildītājam.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par preces kvalitāti un savlaicīgu tās piegādi Pasūtītājam.
4.2. Izpildītāja atbildīgā persona :_Stirāne, tālr. 26308874
4.3. Ja Pasūtītāja vainas dēļ prece netiek piegādāta noteiktā termiņā un apjomā, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5 % apmērā par katru nokavēto dienu, no 2.1. punktā
noteiktās kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no Līguma summas.
4.4. Izpildītāja pienākums ir novērst problēmas vai bojājumus, ja tie radušies tehnoloģijas
vai izmantoto materiālu dēļ. Izpildītājam nav pienākuma novērst problēmas vai bojājumus,
ja tie radušies nepareizas ekspluatācijas vai apzinātas bojāšanas rezultātā.
4.5. Jebkura veida problēmas un bojājumi Izpildītājam jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotos
termiņos.
4.6.Garantijas remonts Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem.

5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Jebkuri papildinājumi vai grozījumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti un
izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.
5.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes
pienākuma.
5.3. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja viena no pusēm par to rakstiski paziņo otrai
pusei mēnesi iepriekš un ja tam par pamatu ir pierādīta līguma saistību neizpildīšana no
otras līgumslēdzēja puses.
5.4. Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure)  noteikumus.
5.5. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti, pusēm vienojoties, ja šāda vienošanās nav
panākama, tad LR likuma noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.
5.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 2 lapām ar finanšu piedāvājuma kopiju uz 2
lapām un rasējumiem uz 23 lapām, ar vienādu juridisku spēku un glabājas pie katras no
pusēm.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS:
Ērgļu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90002214379,
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
Banka: AS Swedbanka
Konts: LV39HABA0551034000143
Kods: HABALV22

Domes priekšsēdētājs

Guntars Velcis                       /paraksts/

SIA “VOLKEN BERG”
Reģ.nr.42403020214
Adrese: 18. novembra 2a, Rēzekne, LV-
4601
Banka: AS Swedbanka
Konts:LV53HABA0551031552775
Kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Gubko /paraksts/


