LĪGUMS Nr. 1/2017JG2
iepirkuma „ Materiālu iegāde metālapstrādes prakšu nodrošināšanai
IP “Autotransports”,
(iepirkuma identifikācijas numurs MK 2016/14 ESF)
2017.gada 3.janvārī
SIA Baltic Metal Corporation, Reģ.Nr.40203032674 tās valdes locekles Olgas
Strazdiņas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk - PĀRDEVĒJS), no vienas
puses un
Malnavas koledža, reģ.Nr.90000019505, tās direktora Jura Bozoviča personā, kas
darbojas uz nolikuma pamata, (turpmāk - PIRCĒJS,) no otras puses, kopīgi saukti PUSES,
izsakot savu gribu brīvi, bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz sekojošu pirkšanas –
pārdošanas līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS pērk mācību līdzekļus (turpmāk - Preces), atbilstoši
Malnavas koledžas Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas
ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros" projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros", vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 IP “Autotransports” mācību
procesa nodrošināšanai.
1.2. Mācību līdzekļu specifikācija un cenas ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.1.
2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
2.1. Kopējā līgumsumma ir 5417.08 EUR (Pieci tūkstoši četri simti septiņpadsmit eiro 08 centi)
bez PVN un PVN 21% 1137.59 EUR (Viens tūkstotis viens simts trīsdesmit septiņi eiro
59 centi), kas kopsummā sastāda 6554.67 EUR (Seši tūkstoši pieci simti piecdesmit četri
eiro 67 centi).
2.2. Līguma summa noteikta, saskaņā ar Līguma 1. pielikumā noteiktām cenām.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. PIRCĒJS norēķinās par PRECI pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto pavadzīmi 5
(piecu) dienu laikā no preču saņemšanas datuma ar bankas pārskaitījumu, uz
PĀRDEVĒJA norādīto norēķinu kontu.
3.2. Pārskaitījums tiek uzskatīts par veiktu tad, kad PĀRDEVĒJA norēķinu kontā ir ienākusi
PIRCĒJA pārskaitījuma naudas summa par visu pasūtījumu.
3.3. Katra no PUSĒM sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
3.4. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PRECES ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.5. Par PRECES piegādes datumu uzskatāms datums, kad PRECE ir nodota PIRCĒJAM un
PUSES ir parakstījušas piegādes dokumentus - pavadzīmi.
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3.6. PRECES saņemšanas brīdī PIRCĒJS pārliecinās par PRECES atbilstību pavadzīmē un
kontrolē saņemtās PRECES kvalitāti. PIRCĒJA paraksts pavadzīmē nozīmē to, ka PRECE
ir pieņemta labā stāvoklī, bez atklāti redzamiem defektiem.
4. PUŠU PIENĀKUMI
4.1. Puses ir materiāli atbildīgas, ja netiek pildīti šī līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no
pusēm otras puses dēļ cietusi zaudējumus.
4.2. PĀRDEVĒJS uzņemas pilnu atbildību par PRECES piegādi, tās kvalitāti.
5. STRĪDU IZSKATĪŠANA
5.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes rezultātā, PUSES atrisina savstarpēju pārrunu ceļā.
Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad strīds, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, ir risināms tiesā.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai abu PUŠU
saistību izpildei.
6.2. PIRCĒJS iegūst īpašuma tiesības uz PRECI pēc PRECES pilnas apmaksas saskaņā ar šī
līguma noteikumiem un termiņiem.
6.3. Visi līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, PUSĒM tos parakstot, un
tie ir spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža.
6.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar pielikumu uz 3 (trim) lapām, 2
(divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie
PIRCĒJA, otrs pie PĀRDEVĒJA .
7. PUŠU REKVIZĪTI
PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

SIA Baltic Metal Corporation
Reģ. Nr. 40203032674
Adrese:Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Banka: AS Swedbank
Konts : LV94HABA0551042772609
Kods :HABALV22

Malnavas koledža
Reģ. Nr. 90000019505
Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads
Valsts kase
Konts: LV26TREL215023202200B
Kods: TRELLV22

Valdes loceklis

Direktors
___________________ J.Bozovičs

___________________ O.Strazdiņa
2016. gada _________________

2016. gada _________________
/z.v./

/z.v./
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