Iepirkums “Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām” ID Nr. MK 2016/3

Līgums Nr. _______
Malnavā
2016.gada 20.aprīlī
Malnavas koledža, reģ.Nr.90000019505, juridiskā adrese Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavasa novads, LV-5750, koledžas direktora vietnieka Viktora Indričāna personā, kurš
darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk saukts – Pircējs, no vienas puses, un
LPKS “LATRAPS”, reģistrācijas Nr.58503007191, juridiskā adrese: Lietuvas iela 16A, Elejas
pagasts, Jelgavas novads, LV- 3023, tās agronoma-konsultanta Pētera Stankas personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts Piegādātājs, no otras puses, atsevišķi un abi kopā
turpmāk saukti Puse/es, pamatojoties uz Malnavas koledžas rīkotā iepirkuma „Augu aizsardzības
līdzekļu un minerālmēslu iegāde Malnavas koledžas vajadzībām.”, ID. Nr. MK 2016/3, turpmāk
šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu
Iepirkumam, turpmāk tekstā Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs pārdod, bet Pircējs pērk un pieņem augu aizsardzības līdzekļus un
minerālmēslus, turpmāk tekstā - Prece, atbilstoši piegādātāja Tehniskajai specifikācijai un
Finanšu piedāvājumam ( Līguma 1.un 2.pielikums) Pircēja veiktajā iepirkumā, kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
2.1 Līguma summa 2016.gada laikā – Malnavas koledžas 2016.gada budžetā pieejamā
finansējuma ietvaros, bet ne vairāk kā Piegādātāja dalībai iepirkumā iesniegtajā finanšu
piedāvājumā ir 25833.46 eiro (Divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs eiro 46 centi)
bez PVN 21%, kas sastāda iepirkuma 1. daļa - “minerālmēslu iegāde” 11755.00 (Vienpadsmit
tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) un iepirkuma 2.daļa – Augu aizsardzības
līdzekļi iegāde 14078.46 eiro (Četrpadsmit tūkstoši septiņdesmit astoņi eiro 46 centi) un PVN
21 % - 5425.03 eiro (Pieci tūkstoši četri simti divdesmit pieci eiro 03 centi), turpmāk tekstā
Līguma summa.
2.2. Pircējs objektīvu apstākļu dēļ Līguma darbības laikā var samazināt kopējo minerālmēslu vai
augu aizsardzības līdzekļu apjomu.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
4. PRECES SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Pircējs saņem un patstāvīgi uz sava rēķina izved preci no Piegādātāja noliktavas Noliktavu
iela 14, Rēzekne, LV-4604, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.decembrim.
4.2. Par Preces piegādi Piegādātājs izsniedz Pircējam preču pavadzīmi - rēķinu.
4.3. Pircējs apliecina Preces saņemšanu ar parakstu preču pavadzīmē - rēķinā, norādot
saņemšanas datumu.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Līguma summas samaksu Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto
bankas kontu desmit darba dienu laikā pēc attiecīgās preces partijas saņemšanas un Preču
pavadzīmes - rēķina parakstīšanas dienas.
5.2. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījumu uz
Piegādātāja bankas kontu.
6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Pircējs apņemas:
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6.1.1. Pieņemt Iepirkuma ietvaros noteiktajām prasībām atbilstošu Preci, parakstot attiecīgo
preču pavadzīmi - rēķinu;
6.1.2. Samaksāt par saņemto Preci atbilstoši šī līguma noteikumiem;
6.2. Piegādātājs apņemas:
6.2.1. Nodot Pircējam Preci atbilstoši Piedāvājumam.
6.2.2. Pircēja pilnvarotajai personai ne vēlāk kā preču nodošanas brīdī kopā ar Piegādātāja
pilnvaroto pārstāvi ir jāveic Preces pārbaude, tās atbilstība Piedāvājumā esošajai tehniskajai
specifikācijai un pavadzīmē norādītajam daudzumam. Gadījumā, ja tiek konstatēta preču
kvantitatīva neatbilstība, par to ir jāsastāda neatbilstības akts un preču pavadzīme – rēķins netiek
parakstīts līdz visu nepilnību novēršanai.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1.Par piegādātās Preces preču pavadzīmes - rēķinu apmaksas termiņa kavēšanu vairāk par 10
(desmit) darba dienām, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 5 % apmērā no
nesamaksātās samaksas summas par Preci, par katru nokavēto dienu.
7.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes.
8. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA
8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
8.2. Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām saistībām, kas radušās
Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
9. CITI NOSACĪJUMI
9.1. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.2. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija u.t.t., tā tiesības un
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
9.3. Puses nav tiesīgas ar šo Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9.4. Par Līguma izpildes kontroli no Pircēja puses atbildīgā persona Valdis Naglis, tel.Nr.
26563301,
no
Piegādātāja
puses
atbildīgā
persona
Jānis
Zutis_,
tel.Nr.
____26348283____________.
9.4. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir 7
(septiņu) darba dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei.
9.5. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām un diviem pielikumiem, divos eksemplāros, no kuriem
viens glabājas pie Pircēja un otrs - pie Piegādātāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
PIRCĒJS:
Malnavas koledža
Reģ. Nr.90000019505
Malnavas, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750
Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV08TREL2150232009000
___________________________/V.Indričāns/

PIEGĀDĀTĀJS:
LPKS “LATRAPS”
Reģ.Nr.58503007191
Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts,
Jelgavas novads, LV- 3023
Nordea Bank AB Latvijas filiāle, NDEALV2X
Konts: LV03NDEA0000083246674
____________________/
/

P.Stanka

