
LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/18/567 

par žalūziju piegādi un uzstādīšanu 

 

Alūksnē,  2018.gada 21. novembrī 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju 

reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada 

pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektre Janīna ČUGUNOVA, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALDIS”, reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā ar Nr.43203000229, turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā saskaņā ar 

tās statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis ŠVOLMANIS, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja veikto iepirkumu 

“Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei” 

(identifikācijas Nr. ANP2018/44), turpmāk – Iepirkums, 

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību 

vidi” projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/002 “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” ietvaros,  

 noslēdz šo līgumu: 

1. Līguma priekšmets  

Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas veikt žalūziju, turpmāk tekstā – Prece, piegādi 

atbilstoši Iepirkuma dokumentācijai (nolikumu ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem un 

Piegādātāja piedāvājumu tam), līguma noteikumiem, saistošajiem normatīvajiem aktiem un 

Pasūtītāja kontaktpersonas dotajiem norādījumiem līguma izpildes laikā.  

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena par Preci ir 4758,20 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi 

euro, 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – PVN, kuru Pasūtītājs 

samaksās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Preču piegādes, pieņemšanas – nodošanas 

akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt Preces apmaksu, ja 5.1. punkta kārtībā ir konstatējis Preces 

defektu – līdz tā novēršanai, vai 4.9. punkta kārtībā ir konstatēti Pasūtītāja īpašuma 

bojājumi – līdz to novēršanas izdevumu atlīdzināšanai. 

2.3. Līgumcenā iekļauti visi ar Preču piegādi, uzstādīšanu un garantijas uzturēšanu saistītie 

izdevumi, un tā nevar tikt paaugstināta.  

2.4. Maksājumam tiek piemērota normatīvajos aktos noteiktā rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā 

esošā PVN likme. 

2.5. Rēķinā papildus normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem, obligāti iekļaujama atsauce 

uz līgumu (datums, numurs, projekta nosaukums un numurs) un citu Pasūtītāja norādīto 

informāciju (piemēram, piegādes vietu, laiku). 

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

Piegādātāja norēķinu kontu.  

2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs, bez iepriekšējas saskaņošanas, veicot norēķinus ar Piegādātāju ieturēt 

saskaņā ar līgumu tam piemēroto līgumsodu, kā ieskaitu bezstrīda kārtībā. 

2.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

 

3. Piegādes nosacījumi 

3.1. Preču piegādes termiņš – 3 (trīs) mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. 

3.2. Preču piegādes un uzstādīšanas vieta – Pasūtītāja iestāde “Alūksnes novada vidusskola”, 

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads. 

3.3. Parakstot līgumu, Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā izprot Iepirkuma 

Tehniskajā specifikācijā iekļautos nosacījumus par Preces izmēru un krāsas iepriekšēju 
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precizēšanu, kā arī uzstādīšanas pieskaņošanu ēkas būvdarbu grafikam – turklāt, iespējami 

netraucējot iestādes ikdienas darba režīmu. 

3.4. Piegādātāja pienākumos ietilpst savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu konkrētu 

Preces piegādes laiku. 

3.5. Prece ir piegādāta, un Pasūtītājs ir to saņēmis (Preces piegādes datums), kad Pasūtītājs 

paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.6. Pasūtītājs pārbauda saņemtās Preces kvalitāti un atbilstību Preču piegādes brīdī, pirms 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Ja Prece ir nekvalitatīva vai neatbilst 

Pasūtītāja prasībām, ko iespējams konstatēt piegādes brīdī, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, 

lai Piegādātājs apmaina Preci pret atbilstošu. Preču pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšana neatbrīvo Piegādātāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc 

Preces piegādes pieņemšanas.  

3.7. Īpašumtiesības uz Preci Pasūtītājs iegūst ar tās pilnīgas apmaksas brīdi. 

3.8. Risks par Preces bojāeju pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju Preču pieņemšanas brīdī. 

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

4.1.Piegādātājs apliecina, ka ir pilntiesīgs Preces īpašnieks, Prece nav nekādā veidā apgrūtināta 

un nevienai trešajai personai nav nekādu tiesību uz to. 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. pēc iespējas pieskaņoties Piegādātāja piedāvātajam Preču piegādes (uzstādīšanas) 

laikam; 

4.2.2. nepamatoti nenovilcināt Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu; 

4.2.3. maksāt par kvalitatīvu Preču piegādi saskaņā ar līguma noteikumiem. 

4.3. Piegādātājs apņemas: 

4.3.1. nodrošināt augstas kvalitātes Preces piegādi, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem un atbilstošu tās 

uzstādīšanu Pasūtītāja telpās Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā;  

4.3.2. pirms Preces piegādes saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu konkrētu Preču 

piegādes laiku, iespējami ņemot vērā Pasūtītāja darbiniekiem pieņemamu darba 

laiku un būvdarbu izpildes kalendāro grafiku; 

4.3.3. pēc Preces piegādes iesniegt Pasūtītājam rēķinu; 

4.3.4. nodrošināt Preces kvalitātes garantijas termiņu.  

4.4.  Pasūtītājs ir tiesīgs:  

4.4.1. kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt Preces kvalitātes kontroles pasākumus un 

pieprasīt no Piegādātāja nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;  

4.4.2. saņemot Preci pārbaudīt tās atbilstību Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un 

Piegādātāja piedāvājumam; 

4.4.3. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst līguma noteikumiem; 

4.4.4. garantijas termiņā, konstatējot Preces defektus vai neatbilstību līgumam, pieteikt 

Piegādātājam pretenziju, norādot termiņu Preces attiecīgās vienības nomaiņai. 

4.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības 

aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto maksājuma dienu, 

bet ne vairāk, kā 10% no tās. 

4.6. Ja Piegādātājs neveic Preces piegādi līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības 

aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto Preču 

piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.  

4.7. Ja Piegādātājs neievēro Piegādes nosacījumus, piemēram, Precei atšķiras saskaņotais krāsu 

tonis vai izmērs, Prece netiek uzstādīta Pasūtītāja norādītajā piegādes vietas telpā, Precei 

nav pievienoti atbilstības sertifikāti, lietošanas instrukcijas un tml., vai minētie dokumenti 

nav valsts valodā, Pasūtītājs ir tiesīgs (tomēr tam nav pienākums), piemērot Piegādātājam 

līgumsodu 50 EUR (piecdesmit euro) par katru gadījumu atsevišķi, tomēr Pieņemt Preces 

piegādes izpildījumu. 
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4.8. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies līdzēja 

vai tā iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai 

ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.  

4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Preci, līdz Piegādātājs nav atlīdzinājis tās uzstādīšanas 

rezultātā nodarītos bojājumus piegādes vietas telpām vai tajās esošajam inventāram. 

 

5. Kvalitāte un garantija 

5.1. Saņemtās Preces apjoma un kvalitātes atkārtotu pārbaudi Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Ja tiek konstatēti slēpti 

vai atklāti Preces defekti, kurus nevarēja konstatēt Preces pieņemšanas - nodošanas brīdī, 

Pasūtītājs piesaka pretenziju Piegādātājam. Piegādātājs veic defektu novēršanu vai 

neatbilstošās Preces vienību nomaiņu pret jaunu termiņā, par kādu līdzēji vienojas, bet ne 

ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Defektu novēršanu Piegādātājs veic 

nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu. 

5.2. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 

(trīsdesmit sešus) mēnešus no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

5.3. Garantijas termiņa laikā Piegādātājs ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos novērš Preces 

defektus, vai, ja defekts ir būtisks, vai vienai Preces vienībai defekts tiek konstatēts 

atkārtoti – aizstāj to ar līdzvērtīgu jaunu Preci. 

       

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kas sākās pēc līguma 

noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk 

kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstiskā veidā jāziņo otram. Ziņojumā 

jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama tā līgumā paredzēto saistību izpilde. 

Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes 

nokavējuma.  

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pagarināts 

atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Pasūtītājs ir tiesīgs ar vienpusēju paziņojumu 

Piegādātājam atkāpties no līguma, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ līguma 

izpildes termiņu nepieciešams pagarināt vairāk nekā par 10 (desmit) darba dienām. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījuši abi līdzēji. Līguma noslēgšanas datums 

tiek norādīts līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. Līgums ir spēkā līdz tajā paredzēto 

saistību pilnīgai izpildei. 

7.2. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. 

Tie ir pievienojami līgumam un, abu līdzēju parakstīti, kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

7.3. Piegādātājs līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Piegādātājam jāsaņem 

iepriekšēja Pasūtītāja piekrišana apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās līgumcenas vērtības, iesaistīšanai (vai nomaiņai) šī līguma 

izpildē, norādot uz iepirkuma līguma daļu, ko Piegādātājs paredzējis nodot šim 

apakšuzņēmējam. Par līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un 

termiņiem atbild Piegādātājs. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, ja Piegādātājs kavē Preces 

piegādi ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina 

Piegādātājam tādejādi radušos zaudējumus, bet piemēro līgumsodu 10 (desmit)% apmērā 

no līgumcenas. 

7.5. Pasūtītājam it tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai 
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nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

7.6. Kontaktpersona, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi un veiks līguma 

izpildes kontroli, kā arī ir tiesīga Pasūtītāja vārdā pieņemt Preci ir Pasūtītāja iestādes 

“Alūksnes novada vidusskola” direktore Ilze LĪVIŅA, tālrunis: 29275267, e-pasts: 

anv@aluksne.lv.  

7.7. Piegādātājs par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē valdes priekšsēdētāju Jāni 

ŠVOLMANI, tālrunis: 64307076, e-pasts: birojs@valdis.lv. 

7.8. Par kontaktpersonu vai rekvizītu maiņa līdzēji apņemas nekavējoties rakstiski informēt 

otru. Šāds paziņojums nav uzskatāms par līguma grozījumu vai pielikumu. 

7.9. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp līdzējiem tiek risināti savstarpēju sarunu 

ceļā. Gadījumā, ja līdzēji saprātīgā termiņā nespēj vienoties, jebkurš no līdzējiem tā 

izšķiršanu var nodot tiesai. 

7.10. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām līguma teksta, divos eksemplāros, no kuriem abu 

līdzēju parakstīts 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, un 1 (viens) eksemplārs 

pie Piegādātāja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi pielikumi: 

7.10.1. “Tehiskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām; 

7.10.2. “Piedāvājums iepirkumam” uz 6 (sešām) lapām. 

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

  Pasūtītājs             

Alūksnes novada pašvaldība 

NMR kods 90000018622 

Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, LV-4301, 

Tālrunis 64381496, fakss 64381150 

e-pasts: dome@aluksne.lv, 

Banka: Valsts kase 

Kods TRELLV22, konta  

Nr.LV37TREL980203703600B 

 

 

_________________________ 

(Janīna ČUGUNOVA) 

2018. gada …………….. 

Piegādātājs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALDIS”                             

Reģ.Nr.43203000229 

Latgales ielā 3B, Alūksnē 

Alūksnes novada, LV-4301, 

Tālrunis 64307076 

e-pasts: birojs@valdis.lv, 

Banka: “SEB banka” 

Kods UNLALV2X, konta 

Nr.LV26UNLA002500446730 

 

 

__________________________ 

(Jānis ŠVOLMANIS) 

2018. gada …………………. 

 

 


