IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 1
Rīgā
2013.gada 8.novembrī
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Bērnu un jauniešu
centrs „Kurzeme”, reģistrācijas Nr. 90000013606, juridiskā adrese Imantas iela 11a,
Rīga, LV 1067 (turpmāk– Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tā direktore
Māra Vilciņa-Rugāja no vienas puses (turpmāk – Pasūtītājs), un SIA „Bolderāja
serviss”, reģistrācijas Nr.40103082147, juridiskā adrese: Granīta iela 7, Rīga, LV 1057 (turpmāk – Piegādātājs), kuru uz Statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Arvis
Purs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz
iepirkuma „Mēbeļu piegāde un montāža bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” mācību
klasēm”, iepirkuma identifikācijas numurs RDIKSDBJCK2013/1 (turpmāk –
Iepirkums) komisijas 5.11.2013. lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veic Piegādātāja Tehniskajā
piedāvājumā Iepirkumam norādīto preču (turpmāk – Preces) piegādi un uzstādīšanu
saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Preču piegādes vieta ir Bērnu un jauniešu centrs „Kurzeme”, Imantas iela 11a,
Rīga, LV-1067.
1.3. Kopējā samaksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma
izpildi saistītos izdevumus, ir LVL 7305,90/EUR 10395,36 bez PVN. PVN 21 %.
Kopā līgumcena ir LVL 8840,14/EUR 12578,39. Līgumcenā ir iekļauti visi izdevumi,
kas saistīti ar šī Līguma izpildi.
2. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2013.gada
11.novembrim un Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3. Preču piegāde un pieņemšanas kārtība
3.1. Piegādātājs veic pasūtīto Preču piegādi līdz 2013.gada 11.novembrim. Preču
piegādi veic vienā reizē.
3.2. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pasūtītājam nodod
Preci un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas –
nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.3. Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis vai
piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijas noteiktajām
prasībām vai Preci neatbilstošu Pasūtītāja izdarītajiem pasūtījumiem, tiek sastādīts
akts par līguma neizpildi, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz
sava rēķina tos jānovērš 3 dienu laikā.
4. Apmaksas nosacījumi
4.1 Apmaksa tiek veikta 100 (simts) % 5 (piecu) darba dienu laikā no nodošanas
pieņemšanas akta un preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas brīža.
4.2. Līgumsods Piegādātājam noteikts 0, 5 ( nulle, komats, pieci) % no kopējās
līguma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) no līguma
kopējās summas.
4. 3. Līgumsods Pasūtītājam noteikts 0, 5 ( nulle, komats, pieci) % no kopējās līguma
summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) no līguma kopējās
summas.
Pasūtītājs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments
Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Bērnu un jauniešu centrs „ Kurzeme”
Imantas iela 11a, Rīga, LV-1067
Reģ. Nr. LV90000013606
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas
filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X
Konta nr.: LV07 NDEA 0021 0009 1607 1

Piegādātājs
SIA „Bolderāja serviss”

Direktore _______________________

Valdes loceklis______________________

Māra Vilciņa – Rugāja
2013. gada 8.novembrī

Arvis Purs
2013. gada 8.novembrī

Granīta iela 7, Rīga, LV-1057
Reģ. Nr. LV40103082147
Banka: A/S „Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr. LV44 HABA 0001 4080 3833 7

