IEPIRKUMA LĪGUMS 4-3/RFS-19-531-lī
(par traktora iegādi ar priekšējo un aizmugurējo uzkarēm)
Rīgā
2019.gada 4.decembrī
Rīgas Futbola skola, Uzvaras bulvāris 18, Rīga, LV1048, tās direktora Vladimira Žuka
personā, kura rīkojas, saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114
“Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 28.01.2014. nolikuma
Nr.52 “Rīgas Futbola skolas nolikums” 49.punktu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARMETECH”, reģistrācijas Nr. 40003814527,
valdes priekšsēdētāja Arņa Meirupska personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk –
Piegādātājs, no otras puses,
kopā saukti – Puses, saskaņā ar Rīgas Futbola skolas iepirkumu “Ar priekšējo un
aizmugurējo uzkarēm aprīkotā traktora iegāde Rīgas Futbola skolas vajadzībām”,
identifikācijas Nr. RFS 2019/3, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu,
turpmāk – Līgums.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam 1 (vienu) traktoru
Branson 6225C, 1 (vienu) hidrauliski regulējamu sniega lāpstu MCMS - ZL 170, 1
(vienu) frontālā iekrāvēja kausu Stoll FC450P (turpmāk – Prece), saskaņā ar Pasūtītāja
iepirkumā “Ar priekšējo un aizmugurējo uzkarēm aprīkotā traktora iegāde Rīgas Futbola
skolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. RFS 2019/3, iesniegto Tehnisko (1. pielikums) un
Finanšu piedāvājumu (2. pielikums), turpmāk – Pasūtījums.
1.2. Piegādātājs Pasūtījuma izpildi veic 3 (trīs) etapos:
1.2.1. 1.etaps traktora piegāde - līdz 2019.gada 13.decembrim;
1.2.2. 2.etaps sniega lāpstas piegāde - 2020.gada 31.martam;
1.2.3. 3.etaps frontālais iekrāvējs ar kausu, piegāde 2020.gada 31.martam;
1.2.4. 2. un 3. etapa piegāde tiek veikta atbilstoši Pasūtītāja rakstiskam
pieprasījumam, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
1.3. Piegādātājs apņemas Pasūtījumu piegādāt Pasūtījuma piegādes vietā –Uzvaras
bulvāris 18, Rīgā, LV1048, parakstot Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma priekšmeta kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 28500,00
(divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21%
EUR 5985,00 (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro 00 centi), kas kopsummā ir EUR
34485,00 (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi eiro 00 centi).
2.2. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta pa daļām, pēc Līguma 1.2.punktā norādīto piegāžu
etapu izpildes, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtījuma izpildes un rēķina
iesniegšanas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (turpmāk –
Departaments) Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Piegādātāja norādītajā kontā.
3.
Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība
3.1.
Piegādātājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā
formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā
www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina
formātu.
3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no
sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Piegādātāja norēķinu sistēmu un
pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv,
sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
3.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu
portālā
http://www.eriga.lv , sadaļā “Rēķinu iesniegšana”.
3.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem
elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3.4. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienu
laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla
www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina
formātu.
3.5. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad
Piegādātājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv , sadaļā “Rēķinu iesniegšana”
norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam
elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma
nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
3.6. Piegādātājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā
elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
3.7. Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem
neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu elektronisko rēķinu apmaksai nepieņem un
neakceptē. Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem
atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas
termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
4. Garantija
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādes gaitā Pasūtījums tiks izpildīts kvalitatīvi un
savlaicīgi.
4.2. Piegādātājs dod garantijas laiku 24 (divdesmit četri) mēneši vai 2000 motorstundas
no Tehnikas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Garantijas
saistību izpildi Pretendents nodrošina par saviem līdzekļiem..
4.3. Garantijas laikā konstatētos defektus Pasūtītājs paziņo Piegādātājam, iesniedzot
rakstisku pieteikumu.
5. Preču kvalitāte
5.1. Precei, kas tiek piegādātā saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst
izgatavotājrūpnīcas izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un/vai Latvijas Republikas
standarta prasībām.
5.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Piegādātajām rakstiskā veidā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6. Pušu atbildība
6.1.
Par samaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam Līgumsodu 0.5% apmērā
no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
6.2.
Par Pasūtījuma piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam
Līgumsodu 0.5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līgumsodu,
veicot rēķina apmaksu.
6.3.
Par Līguma noteikto garantijas saistību neizpildi Piegādātājam tiek piemērots
Līgumsods 0.5% apmērā par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Pasūtījuma
cenas.
6.4. Visi no Piegādātāja vai Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar

Civillikuma 1843.panta noteikumiem.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes pienākuma.
6.6. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un nepieņemt Pasūtījumu, ja
Piegādātājs pieļāvis Pasūtījuma piegādes nokavējumu vairāk kā 10 (desmit) dienas.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Jebkurš strīds par šī Līguma vai jebkura tā punkta interpretāciju vai piemērošanu tiek
risināts sarunu ceļā starp Līdzējiem. Ja šādas sarunas kļūst neiespējamas, strīdi tiek risināti
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.
Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas, kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst, un kuri iestājušies neatkarīgi no Pusēm. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas
situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvo aktu, kas
būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un
šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.
8.2. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde. Pēc otras
Puses pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par 8.1. punktā paredzētajiem apstākļiem, tad
tai jāatlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību
nepildīšanu.
9.
Citi nosacījumi
9.1. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez līgumsoda
vai citu kompensāciju samaksas Piegādātājam, ja tas konstatē, ka piegāde netiek veikta
atbilstoši tehniskās specifikācijas un Līguma noteikumiem vai, ja Pasūtītājam 2020.gada
budžetā iepirkuma priekšmeta galīgai realizācijai (2. un 3. etaps - sniega lāpstas, frontālais
iekrāvējs ar kausu piegāde) netiek piešķirts finansējums.
9.2. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav
pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 60. un 61. panta nosacījumiem un stājas spēkā tikai
pēc tam, kad tie noformēti rakstveida divos eksemplāros un Puses tos savstarpēji ir
parakstījuši, un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, no
kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
9.4. Pielikumi ir šī līguma neatņemamās sastāvdaļas. Līgumam ir pievienoti 3 (trīs)
pielikumi:
9.4.1. Tehniskā specifikācija - 1. pielikums uz 2 (divām) lapām;
9.4.2. Piegādātāja Iepirkumā iesniegtais Finanšu piedāvājums - 2. pielikums uz 1(vienas)
lapās.
9.4.3. Tehnisko apkopju grafiks un izmaksu aprēķins -3.pielikums uz 3(trim) lapām.
9.5. Pasūtītāja kontaktpersona ar tiesībām parakstīt ar līguma izpildes jautājumiem
saistītos dokumentus mob.; e-pasts
9.6. Izpildītāja kontaktpersona par līguma izpildes jautājumiem

10.

Pušu rekvizīti

Pasūtītājs
Rīgas Futbola skola
Adrese: Uzvaras bulvāris 18, Rīga,
LV–1048,
Tālrunis: 67474001
e-pasts: futbolaskola@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga,
LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN. reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: AS Luminor Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV07NDEA0021000916071
RD iestādes kods: 2102380

Piegādātājs

______________________

________________________
Arnis Meirupskis

Vladimirs Žuks
___________
(datums)

SIA ARMETECH
Reģistrācijas Nr.40003814527
Juridiskā adrese: Kopiela 1, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV3018;
Tālrunis:+371 29400333;
e-pasts:info@armetech.lv
Banka: AS SEB BANKA
Kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0055000579845

___________
(datums)

