
 

 

 

Piegādes līgums Nr. 3.11.9/2018/__ 

 

Rīgā,          2018.gada __.martā 

 

Latviešu valodas aģentūra, reģ.Nr.: 90009113250, juridiskā adrese Lāčplēša iela 35 – 5, Rīga, LV 

1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kas darbojas uz 18.12.2012. MK noteikumu Nr. 983 

„Latviešu valodas aģentūras nolikums” pamata, turpmāk saukta PIRCĒJS, no vienas puses, un  

 

SIA “NicePlace”, reģistrācijas Nr. 40003833890, Rožu iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV 

2136, tās valdes locekļa Valta Ernštreita personā, kas darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, 

turpmāk saukta PĀRDEVĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā sauktas kā Puses,  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktās iepirkuma 

procedūras „Mācību grāmatu un darba burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem piegāde” 

(iepirkuma Nr. LVA 2018/05/MI/PMIF) rezultātiem, kas veikts Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos 

darba tirgū” ietvaros (līgums Nr. PMIF/6/2016/1/03) ietvaros, noslēdz šādu piegādes līgumu 

(turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod, bet PIRCĒJS pērk iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā 

norādītos mācību līdzekļus, kurus piedāvā PĀRDEVĒJS saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr. 1. 

(PĀRDEVĒJA iepirkuma iesniegtais finanšu piedāvājums), turpmāk saukti – Prece. Pielikums ir šī 

līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. PIRCĒJAM nav pienākums nopirkt PRECI par pilnu iepirkuma piedāvājumu summu, visā 

piedāvājumā finanšu apjomā. 

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Prece tiek piegādātā vienā piegādē PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē Rīgas pilsētā 20 

(divdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.  

2.2. PRECE tiek piegādātā iepakota papīra iepakojumā, 10-20 vienības vienā iepakojumā. 

2.3. PĀRDEVĒJS nodrošina iepirkuma priekšmeta komplektēšanu pa iepakojuma vienībām un 

iepakojuma vienību marķēšanu (informācija par izdevumu, vienību skaitu iepakojumā). 

2.4. PĀRDEVĒJS apņemas: 

2.4.1. Veikt piegādi pieprasītajā termiņā un apjomos; 

2.4.2. Izsniegt PIRCĒJAM vai tā pilnvarotajai personai pavadzīmi, kurā norādīta par Preci 

samaksājamā naudas summa un apmaksas termiņi; 

2.4.3. Pārdot PIRCĒJAM kvalitatīvu Preci, kas atbilst iepriekš saskaņotajiem paraugiem; 

2.4.4. Ja Precei ir slēpti defekti, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tad PĀRDEVĒJS apņemas 

apmainīt Preci maksimāli īsākā laikā. 

2.5. PIRCĒJS apņemas: 

2.5.1. pilnvarot savu pārstāvi vai pārstāvjus Preces pieņemšanai, pārbaudot tās kvalitāti, kā arī 

attiecīgo pavaddokumentu parakstīšanai; 

2.5.2. norēķināties par saņemto Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.5.3. pieņemt Preci saskaņā ar pavadzīmi vai preču pieņemšanas - nodošanas aktu nekavējoties 

pārbaudot to sortimentu, daudzumu un kvalitāti. 

2.6. Kad PIRCĒJS vai līguma 2.1. punktā noteiktajā kārtībā viņa pilnvarotā persona, ir 

pieņēmusi no PĀRDEVĒJA Preci 2.5.3. punktā noteiktajā kārtībā, PIRCĒJS PĀRDEVĒJAM var 

pieteikt pretenzijas tikai par slēptajiem defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ. 
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3. Norēķinu kārtība. 

3.1. PIRCĒJS PRECI pērk par PĀRDEVĒJA piedāvājumā noteiktajām cenām, samaksājot 

kopējo cenu EUR 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti eiro,00 centi) un papildu pamatsummai arī 

pievienotās vērtības nodokli. 

3.2. Samaksa par piegādāto PRECI tiek veikt ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA rēķinā  norādīto 

bankas kontu.  

3.3. Pārskaitījums tiek uzskatīts par veiktu tad, kad PĀRDEVĒJA norēķinu kontā ir ienākusi 

PIRCĒJA pārskaitījuma naudas summa par visu pasūtījumu. Īpašuma tiesības uz Preci PIRCĒJAM 

pāriet tikai pēc preces pilnīgas apmaksas. 

 

4. Noslēguma noteikumi. 

4.1. Šis parakstītais līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi 

netiek uzskatīti par šī līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā 

tikai tad, kad tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas puses. 

4.2. Visus strīdus, domstarpības vai prasības, kas rodas no šī līguma, vai sakarā ar to, t.sk., 

saistītus ar tā izpildīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses risina savstarpēji 

vienojoties, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, - tiesā. 

4.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

4.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei, kuriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

 

5. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un rekvizīti: 

 

Pircējs Pārdevējs 

Latviešu valodas aģentūra 

Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011 

NMR 90009113250 

Banka: Valsts Kase 

Konts: LV30TREL215065202400B 

 

SIA “NicePlace”  

Reģistrācijas Nr. 40003833890,  

Rožu iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, 

LV 2136 

Banka:  

Konts:  

 

Direktors Valdes loceklis 

 

_________________ /J. Valdmanis/ 

 

_________________ /V. Ernštreits/ 

 

 


