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LLĪĪGGUUMMSS  NNrr..ĀĀNN//33--2222..22//1144//44  

PAR TELPU UZKOPŠANAS TEHNIKAS IEKĀRTU PIEGĀDI 

 

Ādaži,                                                                                 2014.gada 10.februārī 

 

 SIA „Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas numurs 40003422041, tās valdes locekļa 

Jura Krūzes personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs no 

vienas puses, un  

 SIA ‘’BG’’, reģistrācijas Nr. 40003148160, juridiskā adrese: Bukultu iela 9, Rīga, 

LV-1005, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās valdes priekšsēdētāja Aināra Baumaņa 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Līdzēji,  

 pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk tekstā - Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

 1.1. Piegādātājs pārdod un apņemas piegādāt Kombinēto grīdas uzkopšanas iekārtu 

Cleanfix RA 501 IBC  (kods 501.015) – 1 gab., Jostas putekļsūcēju Nilfisk UZ 964 

(kods 905 2421 010) – 1 gab., Putekļsūcēju sausai uzkopšanai Cleanfix S10 Pluss  (kods 

022.010) – 3 gab., Mīksto mēbeļu mazgāšanas iekārtu Cleanfix TW600  (kods 060.000) 

– 1 gab., Tvaika tīrīšanas iekārtu Karcher DE 4002  (kods 1.092-103&KAR) – 1 gab., 

(turpmāk – Aprīkojums) un  nodot to Pasūtītājam, kā arī veikt darbinieku apmācību, 

bet Pasūtītājs savukārt apņemas pirkt un pieņemt  no Piegādātāja  iekārtas un pilnībā to 

apmaksāt.  

1.2. Aprīkojuma specifikācija un tā apjoms tiek noteikts šim Līgumam pievienotajā 

specifikācijā, kas ir saskaņota Pušu starpā un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa 

(Pielikums Nr.1.).  

       1.3. Jebkuras izmaiņas specifikācijā Puses noformē rakstveidā, abpusēji vienojoties 

par konkrētajām izmaiņām.  

2. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

 

      2.1. Īpašuma tiesības uz Aprīkojumu tiek saglabātas Piegādātājam līdz brīdim, kad 

Pasūtītājs ir samaksājis pilnu piegādātā Aprīkojuma vērtību.  

  

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

 3.1. Pasūtītājam ir jāveic pilna apmaksa par piegādāto Aprīkojumu un veiktajiem 

darbiem saskaņā ar šā Līguma 7.punkta noteikumiem. 

 

4. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. Piegādātājam ir jāpiegādā Aprīkojums 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas. 
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5. APRĪKOJUMA NEJAUŠAS BOJĀEJAS VAI BOJĀŠANAS RISKS 

 

 5.1. Viss risks par Aprīkojuma nejaušu bojāeju vai bojāšanos pāriet Pasūtītājam no 

Aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas brīža. 

 5.2. Aprīkojuma piegādes un veikto darbu pieņemšana tiek noformēta ar preču 

pavadzīmju – rēķinu izrakstīšanu. 

 5.3. Ja starp pusēm ir radušās domstarpības par Aprīkojuma apjomu, kvalitāti 

atbilstoši tehniskiem noteikumiem, Aprīkojuma pieņemšanas brīdis attiecībā uz 

Pasūtītāja nepieņemto Aprīkojumu tiek atbilstoši pārcelts līdz brīdim, kad šīs 

nesaskaņas ir atrisinātas saskaņā ar šā Līguma 9.punktu. 

 

6. APRĪKOJUMA PIEGĀDE UN PIEŅEMŠANA 

 

 6.1. Piegādātājs piegādā Aprīkojumu, pamatojoties uz preču pavadzīmi - rēķinu, un 

nodod tos, bet Pasūtītājs pieņem Aprīkojumu, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstīto 

preču pavadzīmi – rēķinu. 

      6.2. Pasūtītājs pieņem Aprīkojumu Piegādātāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē. 

      6.3. Pasūtītājs, pieņemot Aprīkojumu pārbauda tā apjomu un kvalitāti. 

      6.4. Ja tiek atklāti defekti Aprīkojumā vai konstatēts tā iztrūkums, Pasūtītājam un 

Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības neparakstīt Aprīkojuma preču pavadzīmi 

rēķinu. Izpildītājam 30 dienu laikā jāpapildina fiksētais iztrūkums. Pasūtītājs 

Aprīkojuma pieņemšanu ar Preču pavadzīmi rēķinu nodrošina pēc attiecīgo defektu 

novēršanas. 

7. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

 7.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 5400,38 (pieci tūkstoši četri simti eiro un 38 

centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā, kas sastāda EUR 1134,08 (viens 

tūkstotis viens simts trīsdesmit četri eiro un 08 centi), kopā EUR 6534,46(seši tūkstoši 

pieci simti trīsdesmit četri eiro un 46 centi) 

 7.2. Pasūtītājam Preču pavadzīmju rēķinu parakstīšanas jāsamaksā Līguma 7.1. 

punktā minētā summa 10 (desmit) darba dienu laikā. 

 7.3. Pasūtītājam ir jāveic visi Līgumā minētie maksājumi eiro, pārskaitot tos uz 

Piegādātāja norādīto norēķinu kontu bankā. 

 7.4. Par Aprīkojuma piegādes apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir 

pārskaitījis naudu uz Līgumā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā 

bankas izraksta izdruka. 

 

8. IEKĀRTU ATBILSTĪBA LĪGUMA NOTEIKUMIEM, KVALITĀTES 

PRASĪBĀM UN GARANTIJAS 

 

8.1. Piegādātājs garantē Aprīkojuma piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, kā arī to 

atbilstību specifikācijai. 

8.2. Piegādātājs nodrošina Aprīkojuma, tā detaļu un piederību atbilstību Līgumam. 

8.3. Piegādātājs nodrošina 36 (trīsdemit sešu) mēnešu garantiju piegādātajam 

Aprīkojumam. 
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8.4. Piegādātājs nodrošina Aprīkojuma atbilstību Līgumā paredzētajām kvalitātes 

prasībām (ja Līgumā tās nav noteiktas, tad atbilstību standarta prasībām). 

8.5. Piegādātājs attiecībā pret Pasūtītāju uzņemas garantijas saistības Aprīkojumu, tā 

detaļu un piederumu slēptiem defektiem. Lai realizētu savas garantijā paredzētās tiesības, 

Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgu rakstisku garantijas noteikumu aprakstu. 

8.6.Garantijas termiņš sākas dienā, kad Aprīkojums tiek nodots Pasūtītājam. 

8.7.Ja starp Pasūtītāju un Piegādātāju radušās nesaskaņas attiecībā par garantijas 

piemērojamību, Piegādātājs vai Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga 

iesnieguma saņemšanas no Pasūtītāja pasūta eksperta analīzi Aprīkojuma, tā detaļas vai 

piederuma defektam. Ja eksperta analīze pamato vienas Puses viedokli, šī Puse tiek 

atbrīvota no eksperta analīzes izmaksām, un visas izmaksas sedz otra Puse. Ja eksperts 

neatbalsta nevienu no Pusēm, eksperta analīzes izmaksas abas Puses sedz vienādos 

apmēros. 

8.8.Garantijas īpašie noteikumi ir atrunāti garantijas un tehniskās ekspluatācijas 

rokasgrāmatā. 

 

9. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

 

 9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šī Līguma ietvaros, puses risina pārrunu 

ceļā. Ja pusēm 10 dienu laikā neizdodas vienoties pārrunu ceļā, strīds nododams 

izskatīšanai tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

   9.2. Puses ir viena otrai atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos 

zaudējumus, izņemot šajā Līgumā paredzētos gadījumus. 

 9.3. Ja Piegādātājs pieļauj nokavējumu savu Līgumā paredzēto saistību izpildē, 

viņam jāmaksā Pasūtītājam nokavējuma nauda 0,5% apmērā no Līguma summas par 

katru nokavējuma dienu. 

     9.4. Ja Pasūtītājs pieļauj nokavējumu savu Līgumā paredzēto saistību izpildē, viņam 

jāmaksā Piegādātājam nokavējuma nauda 0,5% apmērā no Līguma summas par katru 

nokavējuma dienu. 

 9.5. Pasūtītājs un Piegādātājs tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai 

daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šiem 

apstākļiem pieder – valsts varas un pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, 

kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, avārijas 

(ugunsnelaime, plūdi Pasūtītāja vai Piegādātāja objektos utt., kas saistīti ar šī Līguma 

izpildes nodrošināšanu). 

      9.6. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības minēto apstākļu dēļ, 5 

(piecu) darba dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos, pievienojot 

kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu 

 9.7. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo puses no savu līgumsaistību izpildes 

pienākuma. 

 

10. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, 

GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 

 10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz 

brīdim, kad puses ir pilnībā izpildījušas savas līgumsaistības. 
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 10.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt tikai ar pušu rakstveida 

vienošanos, kas tiek noformēts kā šā Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

 10.3. Šī Līguma pirmstermiņa vienpusēja laušana iespējama tikai  tieši šajā Līgumā 

paredzētajos gadījumos. 

 

11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

 11.1. Līgums ietver pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un 

piekrīt visiem tā punktiem, un apliecina to, parakstot šo Līgumu. 

 11.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi 

zināma pildot savas līgumsaistības. 

 11.3. Puses informē viena otru nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses 

un tml.) maiņu. 

 11.4. Šis Līgums atceļ visas iepriekšējās pārrunas, kas attiecas uz šajā Līgumā minēto 

Aprīkojumu. Pēc šī Līguma parakstīšanas spēku zaudē visas iepriekšējās šī Līguma 

sagatavošanas procesā panāktās mutvārdu vai rakstveida vienošanās. 

 11.5. Pilnvarotā persona Līguma saistību izpildīšanā no Pasūtītāja puses ir  Iveta 

Puķīte, mob. tālrunis: 26351339 tālr. 67997029.; fax:67997690.; e-pasts: 

iveta.pukite@adazi.lv. 

    11.6. Piegādātāja persona Līguma saistību izpildīšanā no Pasūtītāja puses ir  Andris 

Tunis, mob. tālrunis: 26178123,  tālr. 67387924; fax:67387929.; e-pasts: 

andrist@bgltd.lv 

    11.7. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra puse saņem vienu šā Līguma 

eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 11.8. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, puses vadās no spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 

 

12.LĪDZĒJU REKVIZĪTI: 

 

Pasūtītājs:  Piegādātājs: 

SIA “Ādažu namsaimnieks” 

Adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., 

LV-2164 

PVN reģ. Nr. LV  40003422041  

Bankas rekvizīti:  

Banka: A/S "Swedbank" 

Kods: HABALV22 

Konts: LV26HABA0551034444055 

E-pasts: namsaimnieks@adaazi.lv 

tālr. 67 996660 

 

 

SIA „BG” 

Adrese: Bukultu iela 9, Rīga, LV-1005 

PVN reğ. Nr. LV 40003148160   

Bankas rekvizīti:  

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLA 2X 034 

Konts: LV63UNLA0034109153100 

E-pasts: bg@bgltd.lv 

tālr. 67387938 

Valdes loceklis 

 

Paraksts             Juris Krūze  

z.v. 

Valdes priekšsēdētājs 

 

Paraksts                      Ainārs Baumanis 

z.v. 
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