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MATRAČU GLABĀJAMO MAISU PIRKUMA LĪGUMS Nr. JUR 2019-03/252 

Ādažu novadā                      2019.gada 28.martā    

 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pircējs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada 
pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un 

SIA “AB Original” (turpmāk – Piegādātājs), valdes locekles Anetes Beatrises Vēberes 
personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts „Puse”, bet abi kopā „Puses”, saskaņā ar Pircēja rīkotā 
iepirkuma „Matraču uzglabājamo maisu iegāde” (Id. Nr. ĀND 2019/50 (turpmāk – 
Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols 
Nr.05-30-2019/50-1), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs apņemas veikt matrača glabājamo maisu (turpmāk – Preces) piegādi 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju, Piegādātāja piedāvājumu (pielikums Nr.1), saistošo spēkā esošo 
normatīvo aktu noteikumiem,  Līguma regulējumu un Pircēja pārstāvja 
norādījumiem.  

1.2. Preču piegādes vieta – Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Pirmā iela 26a, Ādaži, 
Ādažu nov., LV-2164. 

1.3. Piegādātājs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir iepazinies ar Pircēja prasībām 
un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumu vai pretenzijas. 

2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – līgumcena) par Precēm ir 4305,00 EUR (četri tūkstoši 
trīs simti pieci euro un 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), ko 
Pircējs samaksā Piegādātājam 10 dienu laikā pēc visu Preču piegādes, Preču 
pavadzīmes parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas.  

2.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Piegādātāja ar Preču piegādi saistītie izdevumi, izņemot 
PVN.  

2.3. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi par Piegādātāja piedāvājumā (pielikumā) 
norādītajām vienību cenām.  

2.4. Līgumā paredzētajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā 
esošā PVN likme. Rēķinā Piegādātājs norāda atsauci uz Līgumu (datums un numurs). 

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Piegādātāja bankas 
kontu summu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 

3. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

3.1. Piegādātājs piegādā Preces līdz 2019.gada 30.aprīlim, konkrēto laiku saskaņojot ar 
Pircēja atbildīgo personu.   

3.2. Preču pieņemšana un nodošana notiek Pušu pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot 
Preču pavadzīmi. 

3.3. Pircējs pārbauda Preču kvalitāti un atbilstību Preču piegādes brīdī, pirms Preču 
pavadzīmes parakstīšanas. Ja Preces ir nekvalitatīvas vai neatbilst Pircēja prasībām, ko 
iespējams konstatēt Preču piegādes brīdī, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Piegādātājs 
apmaina Preces pret atbilstošām. Preču pavadzīmes parakstīšana neatbrīvo Piegādātāju 
no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Preču pieņemšanas.   

3.4. Ja Precēm ir slēpts defekts, ko nav iespējams konstatēt to piegādes brīdī, Pircējam ir 
tiesības 10 dienu laikā kopš Preču piegādes brīža pieprasīt, lai Piegādātājs apmaina 
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Preces pret atbilstošām. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par termiņu, kādā 
Piegādātājs veic nekvalitatīvās Preces apmaiņu.  

3.5. Īpašumtiesības uz Precēm Pircējs iegūst tikai pēc tās pilnīgas apmaksas. 

3.6. Risks par Preču bojāeju pāriet no Piegādātāja uz Pircēju Preču pieņemšanas brīdī. 

4. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

4.1. Preces kvalitātei jāatbilst standartam, kas pieņemts šāda veida Precēm, atbilstoši 
Pircēja iesniegtajai tehniskajai specifikācijai.  

4.2. Piegādātājam ir pienākums: 

4.2.1. piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstoši Līguma noteikumiem; 
4.2.2. pēc Pircēja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Preču piegādes gaitu,  

apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Preču piegādi. 

4.3. Pircējam ir pienākums norēķināties ar Piegādātāju saskaņā ar Līgumu.  

4.4. Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Preču piegādi Piegādātājs maksā Pircējam 
līgumsodu 0,2 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā 
Pircējs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Piegādātāju ieturēt 
Līgumā paredzēto līgumsodu, kā arī šādā gadījumā Piegādātājam jāatlīdzina visi 
tādējādi Pircējam nodarītie zaudējumi.  

4.5. Ja Pircējs neveic samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir 
tiesības aprēķināt līgumsodu 0,2 % apmērā no laikā nesamaksātas summas par katru 
nokavēto maksājuma dienu.  

5. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

5.1. Piegādātājs garantē piegādāto Preču kvalitāti un ekspluatācijas īpašības 24 mēnešus no 
Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas. 

5.2. Garantijas laikā Piegādātājs ar Pircēju saskaņotā termiņā novērš konstatētos Preces 
defektus vai nepieciešamības gadījumā aizstāj to ar līdzvērtīgu jaunu Preci.       

5.3. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies 
Pircēja, lietotāja vai trešās personas vainas dēļ (nepareizi Preces lietošanas noteikumi, 
apzināta Preces bojāšana) vai neparedzētu apstākļu radīti bojājumi. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, ko nevarēja 
iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 
avārijas, katastrofas, epidēmijas un 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.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā 
jānorāda, kādā termiņā paredzama Līgumā paredzēto viņa saistību izpilde. 
Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.  

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek 
pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam, vai arī Puses vienojas par Līguma 
pārtraukšanu. 

6.4. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas 
apstākļiem. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 
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7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 
Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstiski un kļūst par Līguma 
neatņemamām sastāvdaļām.  

7.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Piegādātājs kavē Preču 
piegādi ilgāk par 10 dienām, 3 dienas par to iepriekš brīdinot Piegādātāju. Šādā 
gadījumā Pircējs neatlīdzina Piegādātājam tādejādi radušos zaudējumus. 

7.4. Atbildīgā persona no Pircēja puses, kas organizēs Pircējam noteikto pienākumu izpildi, 
veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Preču pavadzīmi, 
ir Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Sandra Breidaka, t. 67997458, e-pasts 
sandra-breidaka@inbox.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu 
novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada 
pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pircējam par Piegādātājam pielīgto 
saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Piegādātājam 
norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām. 

7.5. Piegādātājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē valdes locekli Aneti 
Beatrisi Vēberi, t. 22130221, e-pasts lattekstils@gmail.com.  

7.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot 
otrai Pusei 2 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.  

7.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju 
sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms 
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.8. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, 
bet otrs pie Piegādātāja. 

7.9. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienots viens pielikums - Piegādātāja 
piedāvājums, uz 1 lp. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

Pircējs: Ādažu novada dome 
Reģ. Nr. 90000048472 
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži,  
Ādažu nov., LV-2164 
Valsts kase 
Konts: LV43TREL9802419010000 
 
 
_______________________________ 
Izpilddirektors G.Porietis  
2019.gada 28.martā 

 
 
 

Piegādātājs: SIA „AB Original” 
Reģ. Nr. 40203142103 
Juridiskā adrese: Salacas iela 16-94, 
Rīga, LV-1019 
Banka: AS Swedbank  
Konts: LV64HABA0551045029757 
 
 
_______________________________ 
Valdes locekle Anete Beatrise Vēbere 
2019.gada ___._____________ 
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