LĪGUMS Nr. 02-01/11/17
par elektromateriālu iegādi AS "Rīgas Centrāltirgus" vajadzībām
Rīgā 2017.gada 16.jūnijā
AS "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 50003249741, tās
valdes priekšsēdētāja Andra Morozova un valdes locekļu Kaspara Zaula un Valda
Karnīša personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, no
vienas puses, un
SIA "ELEKTRO LV", vienotais reģistrācijas numurs 50003717331, tās valdes
locekļa Vadima Pugačova personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā
– PĀRDEVĒJS, no otras puses,
kopā turpmāk sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes
2017.gada 11.maija lēmumu Nr.02-1/230 par iepirkuma "Elektromateriālu iegāde AS
"Rīgas Centrāltirgus" vajadzībām" (Id. Nr. RCT 17-21-I) rezultātiem, noslēdza šāda
satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PĀRDEVĒJS apņemas pārdot un piegādāt PIRCĒJAM, pamatojoties uz
PIRCĒJA pasūtījumu, elektromateriālus par tehniskajā/finanšu piedāvājumā
(Līguma Pielikums Nr.1), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteiktajām
cenām;
1.2. Līguma kopējā summa tiek noteikta līdz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši
euro, 00 centi) bez PVN.
1.3. PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties Preces (10% (desmit procentu) apmērā no kopējas
līguma summas), kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes
nepieciešamību uz iepirkuma rīkošanas brīdi, kas nav norādītas tehniskā/finanšu
piedāvājumā (Līguma Pielikums Nr.1) ar 20 (divdesmit) % atlaidi no
PĀRDEVĒJA mazumtirdzniecības cenas.
2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN GARANTIJA
2.1. Līguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no abpusējas Līguma
parakstīšanas dienas.
2.2. PĀRDEVĒJS nodrošina 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu garantiju
PRECĒM no piegādes brīža.
3. PREČU PASŪTĪŠANAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Izmantojot PĀRDEVĒJA drukāto vai elektronisko katalogu, PIRCĒJS pēc
nepieciešamības nosūta uz PĀRDEVĒJA elektronisko pasta adresi
sergejs.elektro@apollo.lv nepieciešamo elektromateriālu sarakstu.
3.2. PĀRDEVĒJAM ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā no pasūtījuma
saņemšanas dienas elektroniski nosūtīt PIRCĒJAM finanšu piedāvājumu
attiecīgajam pasūtījumam, norādot atsauci uz elektronisko preču katalogu.
3.3. PIRCĒJS saņemto finanšu piedāvājumu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā un
nosūta PĀRDEVĒJAM pasūtījuma apstiprinājumu, grozījumus pasūtījumā vai
atceļ pasūtījumu.
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3.4. PĀRDEVĒJS PRECI piegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no PIRCĒJA
pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža.
3.5. Gadījumā, ja PIRCĒJS konstatē PREČU nepietiekamu kvalitāti, iztrūkumus,
slēptus defektus vai kādu citu neatbilstību līguma noteikumiem, tad PIRCĒJAM
ir tiesības pieteikt pretenziju PĀRDEVĒJAM. Šādā gadījumā PĀRDEVĒJAM ir
pienākums PIRCĒJA noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem novērst konstatēto
PREČU neatbilstību.
3.6. PIRCĒJS veic PREČU apmaksu PĀRDEVĒJAM 10 (desmit) kalendāro dienu
laikā pēc PREČU pavadzīmes – rēķina saņemšanas.
3.7. PĀRDEVĒJS Preču pavadzīmi – rēķinu iesniedz AS "Rīgas Centrāltirgus"
Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. PĀRDEVĒJAM ir pienākums piegādāt PRECES PIRCĒJAM saskaņā ar
piegādes noteikumiem, pievienojot Preču atbilstības deklarācijas, t.i.
PĀRDEVĒJS piegādā PRECES ar savu transportu, nodrošinot bezmaksas
piegādi 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža. Piegādes
vieta: Nēģu iela 7, Rīga.
4.2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt elektromateriālus, kas ir sertificēti Eiropas
Savienībā.
4.3. PIRCĒJS apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAM par piegādātajām PRECĒM
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.4. Par Līguma 4.1.punktā noteikto PREČU piegādes termiņa neievērošanu,
PĀRDEVĒJAM var tikt pieprasīts līgumsods 0,2 % (nulle komats divi procenti)
apmērā no nepiegādāto PREČU summas (bez PVN) par katru kavējuma dienu,
bet kopā ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN).
Līgumsoda samaksa neatbrīvo PĀRDEVĒJU no saistību izpildes.
4.5. Par Līguma 3.6.punktā noteikto maksājumu termiņa nokavējumu PIRCĒJAM var
tikt pieprasīts līgumsods 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no neveiktā
maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopā
ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN).
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm šī Līguma darbības
laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba
dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad
jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību un/vai
neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
5.2. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis
ir nepārvarama vara.
5.3. Visu risku par PREČU saglabāšanu līdz to nodošanai PIRCĒJAM, nes
PĀRDEVĒJS.
5.4. PĀRDEVĒJS uzņemas atbildību par PREČU atbilstību Līguma pielikumā Nr.1
vai PĀRDEVĒJA preču katalogā norādītajai specifikācijai.
5.5. Īpašuma tiesības uz PRECĒM PIRCĒJAM pāriet līdz ar samaksas veikšanu par
PRECĒM.
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6. LĪGUMA LAUŠANA
6.1. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot otru Pusi rakstveidā vismaz
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, veicot Pusēm visus savstarpējos norēķinus līdz
Līguma izbeigšanai.
6.2. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, PIRCĒJAM
ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, brīdinot PĀRDEVĒJU rakstveidā vismaz
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS samaksā
PIRCĒJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
7. PAPILDUS NOTEIKUMI
7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz
pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei.
7.2. Visi grozījumi un papildinājumi pie Līguma stājas spēkā pēc tam, kad tos
parakstījušas abas Puses.
7.3. PIRCĒJA pārstāvis Līguma izpildē un PREČU pasūtījumu veikšanā ir Iepirkumu
daļas sagādes speciāliste Egita Āriņa, e-pasts: egita.arina@rct.lv, tel. 27800199.
7.4. PIRCĒJA pārstāvis PREČU pieņemšanā ir Finanšu nodaļas noliktavas pārzinis
Sergejs Nasekins, e-pasts: sergejs.nasekins@rct.lv, tel. 29426618.
7.5. PĀRDEVĒJA atbildīgais pārstāvis Līguma izpildē ir Sergejs Pugačovs,
tālr.67381038, e-pasts: sergejs.elektrolv@apollo.lv
7.6. LĪGUMS sastādīts uz 17(septiņpadsmit) lapām, t.sk. Pielikums Nr. 1 uz 14
(četrpadsmit) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA,
otrs pie PĀRDEVĒJA.
8. PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS:
AS "Rīgas Centrāltirgus"
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Vienotais reģ.Nr.50003249741
Banka: AS "Citadele banka"
Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5

PĀRDEVĒJS:
SIA "ELEKTRO LV"
Ganību dambis 24, Rīga, LV- 1005
Vienotais reģ.Nr.50003717331
Banka: Nordea Bank Plc Latvijas filiāle
Konts: LV89 NDEA 0000 0804 9692 2

__________________/A.Morozovs/

__________________/ V.Pugačovs/

__________________/V.Karnītis/

_________________/K.Zauls/
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