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Līgums Nr.84/2017 

Ventspilī                                                                                       2017.gada 1.augustā 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Edgara 

Daugeļa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses,  

un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OROLS ŪDENS UZSKAITE” (turpmāk – Izpildītājs), tās 

valdes priekšsēdētāja Māra Klīves personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

kopā Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk – Puses, saskaņā ar iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju 

piegāde” (id. Nr.UDEKA2017/23) rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk – 

Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pērk un Izpildītājs pārdod un piegādā saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 

1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) 769 (septiņi simti sešdesmit 

deviņus) šādus ūdens patēriņa skaitītājus (turpmāk– Prece): 

Nr. 

p.k. 
Piegādājamie skaitītāji Diametrs Skaits 

Cena par 

vienību 

EUR 

Kopā par 

visu apjomu, 

EUR 
1 2 3 4 5 6 

1 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
100 2 255,96 511,92 

2 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
80 2 247,77 495,54 

3 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
50 7 208,25 1 457,75 

4 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
40 7 118,46 829,22 

5 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
32 7 112,46 787,22 

6 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
25 7 104,46 731,22 

7 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli 
20 7 31,02 217,14 

8 

Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs aprīkots ar 

radiomoduli ar aizsardzības klasi ne 

mazāku par IP68 

15 630 31,55 19 876,50 

9 
Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs bez 

radiomoduļa 
15 100 8,55 855,00 

1.2. Kopējais Līguma 1.1.punktā noteiktais Preču apjoms Līguma darbības laikā var mainīties 

20% (divdesmit procentu) robežās ņemot vērā Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) 

noteikto cenu par vienību. 

2. Preču piegādes termiņš 

2.1. Līguma 1.1.punktā norādīto Preci Izpildītājs piegādā viena mēneša laikā pēc atbilstošas 

Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas dienas. 

2.2. Minimālais Pasūtītāja pieprasītais vienas piegādes apjoms 100 gabali (izņemot pēdējo 

pasūtījumu). 

2.3. Izpildītājs apņemas piegādāt Preci sekojošā adresē - pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Talsu 

ielā 65, Ventspilī, LV-3602. 

3. Preču piegādes, kvalitātes atbilstības pārbaudes un atgriešanas kārtība 
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3.1. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. 

Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs informē Pasūtītāju vismaz divas darba 

dienas iepriekš. Par Preces piegādi tiek sastādīts Nodošanas-pieņemšanas akts (Līguma 

3.pielikums), kuru no Pasūtītāja un Izpildītāja puses ir tiesīgas parakstīt Līguma 3.2.punktā 

minētās Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgās personas. 

3.2. Atbildīgās personas –  

       No Pasūtītāja puses – ________________, mob.tālr._________, e-pasts 

_________________; 

No Izpildītāja puses - ________________, mob.tālr._________, e-pasts 

_________________. 

3.3. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci. Par atklātiem trūkumiem, 

neatbilstošu Preci vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Ja Preces pieņemšanas 

laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst 

Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā atklāšanas 

dienas. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, 

līdz ar ko neatbrīvo Izpildītāju no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa 

neievērošanas. 

3.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par piegādātās Preces atbilstību Tehniskajā piedāvājumā 

minētajām prasībām un īpašībām.  

3.5. Izpildītājs garantē piegādātās Preces kvalitāti un nodrošina Preces ražotāja garantijas 

saistību izpildi attiecībā uz visu piegādāto Preci tādos termiņos un apjomā, kādā to deklarē 

Preces ražotājs. 

3.6. Visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas sedz Izpildītājs. Izpildītājs, parakstot Līgumu 

apliecina, ka Līguma summa ir aprēķināta, par pamatu ņemot visus Pasūtījuma izpildei 

nepieciešamos izdevumus, tajā skaitā piegādes izdevumus, un Pasūtītājam nekādi papildus 

maksājumi par Preces piegādi nav jāveic. 

4. Līguma summa, apmaksas noteikumi un Pušu atbildība 

4.1. Līguma kopējā summa ir 31 171,43 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens simts 

septiņdesmit viens euro un 43 centi), kas sastāv no līgumcenas 25 761,51 EUR (divdesmit 

pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 51 cents) un pievienotās vērtības 

nodokļa 21% 5 409,92 EUR (pieci tūkstoši četri simti deviņi euro un 92 centi). 

4.2. Izpildītāja veiktā Preču piegāde tiek uzskatīta par veiktu atbilstoši Līguma nosacījumiem 

tikai pēc Preču Nodošanas-pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas brīža.  

4.3. Pasūtītājs veikto Piegādi apmaksā Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pušu parakstīta Nodošanas-

pieņemšanas akta un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Rēķinā un Nodošanas – 

pieņemšanas aktā jābūt norādītam Līguma numuram un datumam. 

4.4. Līguma apmaksa tiek veikta par piegādātiem skaitītājiem saskaņā ar faktisko piegādes 

izpildes apjomu, kas ietverts Preces Nodošanas - pieņemšanas aktā. 

4.5. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas par katru saistību izpildes 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas. 

4.6. Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru saistību izpildes 
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nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas. 

4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda piemērošana 

netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto 

līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. 

4.8. Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītāja prasībām atbilstošu kvalitatīvu Preci Pasūtītājam 

saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem, nodot Pasūtītājam īpašumā Preces 

ražotāja, kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina 

Preces atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidro Preces darbības principus un/vai 

drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt 

noderīgi Preces ekspluatācijas laikā (pases, sertifikāti u.c.). 

4.9. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus, nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā 

kārtībā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 3 (trīs) dienas 

iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam.  

4.10. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepietiekošu to 

izpildi, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

5. Citi noteikumi 

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus 

no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

5.2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu 

Pušu parakstīti, tie ir pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja 

šī neizpilde vai nepienācīgā izpilde ir neatkarīga no viņu gribas un darbības, kā rezultāts 

iepriekš neparedzamiem un nenovēršamiem apstākļiem. 

5.4. Domstarpības un strīdi, kas radušās starp Pusēm Līguma izpildes laikā tiek risinātas 

pārrunu ceļā, bet, ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības un strīdi tiek risināti tiesā pēc 

Pasūtītāja juridiskās adreses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.5. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram 

katrai Pusei un tiem abiem ir vienāds juridisks spēks. 

6. Pielikumi 

6.1. Tehniskais piedāvājums (1. pielikums) – 3 (trīs) lp. 

6.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums) - 1 (viena) lp. 

6.3. Nodošanas-pieņemšanas akts (3.pielikums) - 1 (viena) lp. 

7. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“OROLS ŪDENS UZSKAITE” 

Talsu iela 65, Ventspils, LV -3602 Lubānas iela 41, Rīga, LV-1073 

Vienotais reģ.Nr. 41203000983 Vienotais reģ. Nr. 40003673798 

AS „Swedbank”, kods HABALV22 AS „Swedbank” kods HABALV22 

konts: LV56HABA0001402060108 konts: LV98HABA0551006827150  

 

____________________________ 

 

____________________________ 

Valdes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs  

Edgars Daugelis Māris Klīve 

 


