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PODESTU PIEGĀDES LĪGUMS Nr. JUR 2019-05/404  

 

Ādažu novadā             2019.gada 10. maijā.  

  

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas rīkojas uz 

Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un  

SIA „SND” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Anša Gornava personā, kas darbojas uz statūtu 

pamata, no otras puses,  

katrs atsevišķi turpmāk saukts „Puse”, bet abi kopā „Puses”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma 

„Skatuves podestu piegāde” (Id. Nr. ĀND 2019/84 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu 

komisijas 2019.gada 3.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.05-30-2019/84-1), noslēdz šādu iepirkuma 

līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets  

1.1.  Izpildītājs piegādā un nodot Pasūtītājam skatuves podestus un to papildaprīkojumu  

(turpmāk – Preces) Ādažu vidusskolas sākumskolas vajadzībām saskaņā ar Pasūtītāja skici 

(pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājumu (pielikums Nr.2), kas ir neatņemamas Līguma 

sastāvdaļas.    

1.2.  Preces Izpildītājs piegādā un nodod Pasūtītājam adresē – Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads 

LV- 2164.   

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa (turpmāk – līgumcena) ir EUR 5910,00 (pieci tūkstoši deviņi simti 

desmit euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).  

2.2. Līgumcena ir galīga un tajā ir ietverta Preču vērtība un visi piegādes izdevumi, izņemot PVN. 

2.3. Maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme. 

2.4. Līgumcena tiek maksāta pa daļām: 

2.4.1. avansa maksājums 30 % apmērā no līgumcenas - 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas; 

2.4.2. atlikusī līgumcenas daļa - 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču pavadzīmes   

abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

2.5. Rēķinā obligāti norādāma atsauce uz Līgumu (datums, Nr.). 

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas samaksu uz 

Izpildītāja norēķinu kontu.  

3. Piegādes noteikumi un termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Par 

Līgumsaistību izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pārstāvis atzīmē uz Preču 

pavadzīmes.  

3.2. Izpildītājs piegādā Preces līdz 2019. gada 21. jūnijam, konkrētu piegādes laiku saskaņojot ar 

Pasūtītāja atbildīgo personu.  

3.3. Pasūtītājs pārbauda saņemtās Preces kvalitāti un atbilstību Izpildītāja piedāvājumam pirms 

Preču pavadzīmes parakstīšana. Ja tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva vai neatbilst 

specifikācijai, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs apmaina Preci pret atbilstošu.  

3.4. Risks par Preču bojāeju pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju pēc Preču pavadzīmes parakstīšanas.  

4. Pušu tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:  

4.1.1. maksāt par kvalitatīvu Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:  

4.2.1. veikt Līguma saistību izpildi kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem;  
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4.2.2. pirms Preču piegādes saskaņot ar Līgumā minēto Pasūtītāja atbildīgo personu konkrētu 

piegādes laiku; 

4.2.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Līguma saistību izpildes gaitu, 

apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Līguma saistību izpildi.  

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

Puses vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

4.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītajam ir tiesības 

aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no 

līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), 

kad Izpildītājs ir piegādājis Preces, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Izpildītājs 

aprēķina nokavējuma procentus un sagatavo rēķinu, ko nosūta Pasūtītājam. Rēķina samaksas 

termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas no tā nosūtīšanas dienas. Ja rēķins netiek  

apmaksāts, Izpildītājs  nokavējuma procentu summas apmērā palielina Pasūtītājam  maksājamo 

naudas summu par Preču piegādi.  

 

4.5. Ja nepamatoti tiek kavēts Preču piegādes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un 

Izpildītājam ir pienākums maksāt nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir 

piegādājis Preces, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas. Pasūtītājs aprēķina 

nokavējuma procentus un sagatavo rēķinu, ko nosūta Izpildītājam. Rēķina samaksas termiņš ir 

15 (piecpadsmit) kalendāra dienas no tā nosūtīšanas dienas. Ja rēķins netiek  apmaksāts, 

Pasūtītājs ieskaita kārtībā nokavējuma procentu summas apmērā samazina Izpildītājam 

maksājamo naudas summu par Preču piegādi.  

 

5. Kvalitāte un garantijas 

5.1. Ja pastāv slēpti defekti vai trūkumi, Pasūtītājs var iesniegt Izpildītājam rakstisku Pretenziju par 

Precēm trīs darba dienu laikā no to konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no 

preču pavadzīmes parakstīšanas datuma. 

5.2. Ja tiek konstatēti slēpti Preču defekti vai trūkumi, Puses vienojas par termiņu, kurā Izpildītājam 

tie jānovērš, vai ja tas nav iespējams – kompensē attiecīgās Preces vērtība. Pēc konstatēto 

trūkumu novēršanas tiek sastādīts pieņemšanas–nodošanas akts. 

5.3. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas tiek sastādīts pieņemšanas–nodošanas akts. 

5.4. Pretenzijas par piegādāto Preču skaita neatbilstību Līgumā norādītajam Preču skaitam Pasūtītājs 

ir tiesīgs izteikt rakstveidā Preču piegādes brīdī. Pasūtītājam nav tiesības izteikt šāda veida 

pretenzijas vēlāk.  

5.5. Izpildītājs garantē Preču kvalitāti un ekspluatācijas īpašības divdesmit četrus mēnešus no Preču 

pavadzīmes parakstīšanu dienas. 

5.6. Garantijas termiņa ietvaros pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 10 darba dienu laikā tiek 

novērtēti konstatētie defekti un tiek sastādīts defektu akts, kuru paraksta abas puses. Garantijas 

termiņā laikā Izpildītājs Pušu saskaņotos termiņos novērš konstatētos Preču defektus vai 

nepieciešamības gadījumā aizstāj to ar līdzvērtīgām jaunām Precēm.       

5.7.   Garantijas saistības neattiecas uz Precēm, kas bojātas Pasūtītāja vainas, t.sk., ekspluatācijas 

noteikumu neievērošanas dēļ, apzinātas Preču bojāšanas, t.sk., ar garantijas devēju nesaskaņotu 

remontdarbi rezultātā) vai dabas stihiju, terora aktu, u.c. radītiem bojājumiem. 

 

 

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, kas sākās pēc Līguma noslēgšanas 
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un 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 10 

darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto 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. 

7. Citi noteikumi 

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

Līguma izmaiņas tiek noformētas un apstiprinātas rakstveidā abām Pusēm vienojoties un kļūst 

par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms piegādes, ja Izpildītājs kavē Līguma 

saistību izpildi ilgāk par 30 dienām, 5 dienas par to iepriekš brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā 

Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādejādi radušos zaudējumus. 

7.3. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, 

veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Preču pavadzīmi  ir Ādažu 

vidusskolas saimniecības pārzinis Aigars Kopko (t. 29174205, e-pasts 

aigars.kopko@adazuvidusskola.lv). Atbildīgai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu 

novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

98.punktā, t.sk. nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu 

izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par līgumsummas, 

cenas vai citu nosacījumu izmaiņām, ja vien tās nav atrunātas Līgumā.  

7.4. Izpildītājs par kontaktpersonu Līguma izpildes laikā norīko projekta vadītāju Annu Vilciņu, 

t..20222276, e- pasts anna@sndeco.lv.   

7.5. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai 

Pusei divu darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.  

7.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.7. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs 

pie Izpildītāja. 

7.8. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots izkopējums(skice) no būvprojekta un 

Izpildītāja piedāvājums, uz 2 lp.  

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

Reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži,  

Ādažu nov. LV-2164 

banka: Valsts kase 

kods: TREL LV22 

n/k: LV43TREL9802419010000 
 

 

 

 

Izpilddirektors Guntis Porietis  

2019.gada 10.maijā 

Izpildītājs: SIA „SND”  

Reģ. Nr. 40103598693 

Adrese: Pils iela 13, Sigulda, LV-2150 

banka: AS Swedbanka  

kods: HABALV22 

n/k: LV68HABA0551034473369 

  

 

 

 

 

Valdes loceklis Ansis Gornavs 

mailto:aigars.kopko@adazuvidusskola.lv
mailto:anna@sndeco.lv
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