
Reģ.Nr . 18/13/2.2-11 

LĪGUMS Nr. 

R ī g ā , 2013.gada 20.septembrī 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RIMPEKS KP" ( - Pārdevējs), tās valdes locekļa 
Konstantīna Filova .personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un Kurzemes 
plānošanas reģions ( - Pircējs), Administrācijas vadītāja Kristiāna Godina personā, kas darbojas, 
pamatojoties uz nolikumu, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti - Puses, bez 
viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
un iepirkuma "Kancelejas preču piegāde" (turpmāk - Iepirkums), ID Nr. KPR 2013/18 procedūras 
rezultātiem, noslēdz šo pirkuma līgumu (turpmāk - Līgums) ar šādiem noteikumiem: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot kancelejas preces (turpmāk - Prece), t.i. piegādāt un nodot Pircējam, 
bet Pircējs apņemas pirkt, t.i. pieņemt no Pārdevēja un pilnā apmērā savlaicīgi apmaksāt 
pieņemto Preci atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

2. LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 

2.1. īpašuma tiesības uz Preci saglabājas Pārdevējam līdz brīdim, kamēr Pircējs samaksā par Preci 
pilnā apmērā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Līdz brīdim, kamēr Pircējs pilnīgi neapmaksās 
Preci, tā ir Pārdevēja īpašums un šī Līguma noteikumu nepildīšanas gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs 
pieprasīt un saņemt Preci atpakaļ. 

2.2. Kamēr Pārdevējam ir īpašuma tiesības uz Preci, Pircējam nav tiesību to ieķīlāt vai apgrūtināt ar 
kādām citām saistībām. 

2.3. Preces Pircējam piegādā par cenām saskaņā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu, kas veido 
Līguma Pielikumu Nr. 1 un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2.4. Piegādes vietas - Rīgā, Pulkveža Brieža iela 4-3; Kuldīgā, Pilsētas laukums 3; Saldū, Striķu iela 
2. Pasūtītājs patur tiesības mainīt Preču piegādes adreses, iepriekš saskaņojot ar Pārdevēju. 

2.5. Pusēm ir tiesības pārskatīt Preču cenas, ja Latvijas vai Eiropas Savienības (turpmāk - ES) 
tiesiskajā regulējumā tiks paredzēta ievedmuitas nodokļu piemērošana Precei, kas ražota ārpus 
ES teritorijas vai Preču cenas ceļ Pārdevēja piegādātājs, ko apliecina piegādātāja oficiāla vēstule. 

3. PRECES PIRKUMA NOTEIKUMI 

3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un nodot, un Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto Preces partiju, 
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

3.2. Pircējs apņemas pirkt Preci, veicot konkrētas Preces partijas pasūtījumus, saskaņā ar šī Līguma 
noteikumiem: 

3.2.1. Pircējam Preces partijas pasūtījumos ir tiesības patstāvīgi noteikt Preces sortimentu 
un daudzumu. 

3.2.2. Pārdevējam ir iespēja piedāvāt Pircējam pasūtīto Preču analogus, ja dotās preces 
nav atlikumos, iepriekš saskaņojot ar Pircēju. 

3.3. Preces sortiments, daudzums, cena, kā arī Preces nodošanas un apmaksas termiņš katrai 
atsevišķai Preces partijai tiek noteikti, pamatojoties uz šī Līguma noteikumiem, atbilstoši 
Pārdevēja izrakstītām preču pavadzīmēm (turpmāk-pavadzīme). 

3.4. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.8.2.4. punktu, Preču piegāde neatkarīgi no piegādājamā apjoma 
ir bezmaksas. 

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI 
4.1. Pārdevējs pārdod un piegādā Preci, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumiem, kurus saskaņo Pircēja 

un Pārdevēja pilnvarotie pārstāvji. 



Pasūtot Preci, Pircējam jāsaskaņo ar Pārdevēja pārstāvi pasūtītas Preces partijas pozīcijas, t.i. Preces 
sortiments, daudzums, Preces pirkuma noteikumi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, kā arī piegādes 
vieta. 
4.2. Pārdevēja pārstāvis pārbauda Pircēja iepriekš uzņemto saistību izpildi (t.sk. Preces apmaksu), un 

paziņo Pircējam par iespēju izpildīt Pircēja pasūtījumu. 
4.3. Ja Pircēja pasūtījums atbilst Pārdevēja iespējām un šī Līguma prasībām, Pušu pilnvarotie pārstāvji 
saskaņo pasūtītās Preces partijas piegādes laiku, kas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.8.2.3 punktu ir 24 
(divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma pieteikšanas (ja pasūtījums veikts piektdienā vai 
pirmssvētku dienā, piegādes laikā brīvdienas netiek ierēķinātas). 
4.4. Ja Pārdevējs nevar nodrošināt pasūtīto Preču piegādi šajā Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs ir tiesīgs 
iegādāties preces konkrētā pasūtījuma sortimentā un daudzumā pie trešās personas, un starpību, kas 
pārsniedz Pārdevēja cenas, salīdzinot ar trešās personas pārdošanas cenām konkrētā pasūtījuma ietvaros, 
Pārdevējs atlīdzina Pircējam 5 dienu laikā no Pircēja rēķina saņemšanas vai atskaita no nākamā/nākamās 
pasūtāmās Preču partijas cenas. 

4.5. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē 
uz pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu. 

4.6. Pārdevējam ir tiesības pārtraukt Preču piegādi, ja Pircējs kavē maksājumus vairāk par 30 dienām. 

5. PRECES KVALITĀTE 

Pārdevējs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvi tehniskajos 
dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai 
(Preces marķējums, pievienotā instrukcija vai tehniskā pase). 

6. PRECES PIEŅEMŠANA - NODOŠANA 

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam, Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc 
pavadzīmes parakstīšanas Pircējam ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā izteikt pretenzijas attiecībā uz 
Preces daudzumu, Preces iepakojumu un kvalitāti. Pārdevējs nomaina nekvalitatīvo Preci 24 
stundu laikā pēc Pārdevēja pretenzijas saņemšanas. 

6.2. Preces nodošanas laikā Pārdevējam jāsniedz Pircējam nepieciešamā informācija par Preces 
glabāšanas noteikumiem. 

6.3. Pārdevējs neatbild par tiem bojājumiem, kas Precei radušies, ja Pircējs nepareizi vai nevērīgi to 
uzglabājis. 

7. APMAKSAS NOTEIKUMI 

7.1. Maksājumi par piegādāto preci līdz 2013.gada 31.decembrim tiek kārtoti latos (Ls), pārskaitot 
naudu uz Pārdevēja norēķinu kontu, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces 
saņemšanas dienas. Sākot no 2014.gada 1.janvāra visi norēķini notiek euro. Visi maksājumi un 
summas saskaņā ar Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma tiek pārrēķināti euro saskaņā ar Euro 
ieviešanas kārtības likumā noteikto. Pārdevējs iesniedz Pircējam pārrēķinātu finanšu piedāvājumu 
līdz 2014.gada 2.janvārim apstiprināšanai. Pircējs izskata pārrēķinu un akceptē to, vai izsaka 
pamatotus iebildumus, pēc kuru saņemšanas Pārdevējs veic korekcijas aprēķinā. Ja Puses nevar 
vienoties par pārrēķinu, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu. 

7.2. Prece tiek uzskatīta par apmaksātu brīdī, kad nauda ir ienākusi pilnā apmērā Pārdevēja norēķinu 
kontā. 

7.3. Pārdevējam ir tiesības Pircēja maksājumu uzraudzību un rēķinu iekasēšanu uzdot parādu 
piedziņas kompānijai. 

7.4. Ja Pircējs regulāri līguma 7.1. punktā noteiktajā termiņā neapmaksā Pārdevēja piestādīto rēķinu, 
Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt apmaksas termiņu uz priekšapmaksu. 

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Jebkurš strīds, domstarpības, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 
spēkā neesamību tiek atrisināts Pusēm vienojoties pārrunu ceļā, bet ja Pusēm Šādu vienošanos 



pārrunu ceļa panākt nav izdevies, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesa saskaņa ar Latvijas 
Republikas tiesisko regulējumu. 

8.2. Puses ir viena pret otru atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, 
un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, 
kas tieši paredzēti šajā Līgumā. 

8.3. Visas saistības, izdevumi un atbildība par Preces glabāšanu un saglabāšanu, kā arī viss risks par 
tās bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam no attiecīgās pavadzīmes parakstīšanas 
brīža. 

8.4. Gadījumā, ja Pircējs savlaicīgi neapmaksā rēķinu par saņemto Preci un nokavē šajā Līgumā 
noteikto maksājumu termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās 
apmaksas summas par katru nokavēto dienu, sākot no pavadzīmes vai rēķina apmaksas dienas, 
kas tiek noteikta saskaņā ar šo Līgumu. 

8.5. Gadījumā, ja Pārdevējs savlaicīgi nepiegādā pasūtīto Preci, viņš maksā Pircējam līgumsodu 0,1% 
apmērā no Preces vērtības konkrētajā pasūtījumā par katru nokavēto dienu. 

8.6. Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta dienā, kad visi maksājumi ir veikti. 
8.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes. Līgumsods nav uzskatāms par 

zaudējumu atlīdzību. 
8.8. Ja viena Puse ir pieļāvusi nokavējumu, pildot savas no šī Līguma izrietošās saistības, otra Puse 

nav atbildīga par nesavlaicīgu savu saistību izpildi. 
8.9. Pārdevējs nav atbildīgs par savu saistību izpildes nokavējumu, ja iespējas izpildīt savas saistības 

ierobežo trešās personas vai citi apstākļi, kurus, slēdzot šo Līgumu, Pārdevējs nevarēja paredzēt 
un kurus viņš ar saprātīgu rīcību nevarēja kontrolēt. Šis punkts nav attiecināms uz gadījumu, ja 
kādu Preču piegādi kavē Pārdevēja piegādātāji un sadarbības partneri. 

8.10. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī Līguma, ja Līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama 
no Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, t.i., jebkāda veida dabas stihija, 
ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, eksporta aizliegums Preču ražotājvalstī, importa 
aizliegums Preču importētājvalstī, plūdi, zemestrīce un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu 
iespējamās kontroles robežās. 

9 . L Ī G U M A D A R B Ī B A S T E R M I Ņ Š , T Ā G R O Z Ī Š A N A S , P A P I L D I N Ā Š A N A S U N L A U Š A N A S 
K Ā R T Ī B A 

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz 48 (četrdesmit astoņi) 
kalendārajiem mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas LVL 29999,99 
pilnīgai apguvei atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. 

9.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un Pušu 
pilnvaroto personu pārstāvju parakstīti. 

9.3. Puses var lauzt Līgumu savstarpēji vienojoties, kas tiek noformēts vienošanās veidā un ir šī 
Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

9.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu, brīdinot par to Pircēju 14 (četrpadsmit) dienu 
laikā pirms Līguma laušanas, gadījumā, ja Pircējs neveic samaksu par Precēm saskaņā ar līguma 
nosacījumiem vai izpauž Pārdevēja komerciālo noslēpumu trešajām personām. 

9.5. Pircējam ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu, brīdinot par to Pārdevēju 14 (četrpadsmit) dienu 
laikā pirms laušanas, gadījumā, ja Pārdevējs izvairās no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Tādā 
gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam vienreizēju līgumsodu Ls 500,00 (pieci simti latu) apmērā. 

9.6. Jebkurā šī Līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā, Līgums tiks uzskatīts par noslēgtu līdz 
Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

10. N O S L Ē G U M A N O T E I K U M I 

10.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos; Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā 
punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 

10.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tām kļuvusi zināma, 
pildot šī Līguma noteikumus. 



10.3. Katra no Pusēm apņemas nedēļas laikā rakstveidā informēt otru par savu rekvizītu (nosaukuma, 
adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu, apstiprinot ar parakstu un zīmogu. 

10.4. Pēc šī Līguma parakstīšanas savu spēku zaudē visas iepriekšējās vienošanās un sarakste, kas 
notikuši šī Līguma sagatavošanas laikā. 

10.5. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līguma noteikumiem, saprot tos un piekrīt 
tiem. Gadījumā, ja Līgumu parakstīja persona, kas uz to brīdi nav bijusi pilnvarota pārstāvēt 
attiecīgu pusi, tad viņš pats, kā fiziska persona uzņemas attiecīgas puses saistības ar šo Līgumu un 
atbild par to izpildi ar visu savu īpašumu. 

10.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz 5 
(piecām) lapām latviešu valodā. Katra no Pusēm saņem 1 (vienu) Līguma eksemplāru. Abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.7. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē pārējo šī Līguma 
noteikumu spēkā esamību. 

10.8. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

Nosaukums SIA RIMPEKS 
Reģistrācijas Nr. 40003267139 
PVNreģ.Nr. 000326713 
Juridiska adrese Darzciema iela 
Biroja adrese Pildas iela 16,1 
Banka SEB BANKA 
Banks kods UNLALV22 
Bankas konts LV49UNLA00 
Tālruņa, faksa Nr. 671 14440, 67114 
E-pasta adrese irifo@rimpeķs.lv 

PĀRDEVĒJS 
SIA RIMPEKS KP 
40003267139 
000326713 
Darzciema iela 60, Rīga, LV-1073 
Pildas iela 16, Rīga, LV-1035 
SEB BANKA 
UNLALV22 
LV49UNLA0034108463100 
67114440, 67114441 

90002183562 

Avotu iela 12, Saldus, LV - 38001 
Elizabetes iela 4-1, RīgaJLV-1010 
Valsts kase 
TRELLV22 
LV40TREL95 80550000000 
67331492, 67331285 ^̂ g 
info@kurzemesregi6lis. lv 

Kurzemes plānošanas reģions 
PIRCĒJS 

/ 


