
1 

 

 

LĪGUMS Nr. 8-11/226 

Rēzeknē                                                                                                        2014.gada 5.februārī 

Rēzeknes novada pašvaldība, turpmāk saukta – Pasūtītājs, no vienas puses, un sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību „InfoEra Latvia”, turpmāk saukta – Piegādātājs, no otras puses, 

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma 

„Programmatūras iegāde projekta Nr. ELRI-177 „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība 

ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

robežpilsētās” ietvaros” (identifikācijas Nr. RNP 2014/2), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem 

un saskaņā ar Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs piegādā programmatūru Auto CAD 3D projekta Nr. ELRI-177 „Tartu, 

Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai 

plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros, turpmāk – Prece, 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Piegādātāja iesniegto 

finanšu un tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), kas ir šī līguma neatņemamas 

sastāvdaļas, un Pasūtītājs pieņem un apmaksā to. 

1.2. Piegādātājs nodrošina Preču kvalitātes atbilstību Eiropas standartiem. 

2. Līguma kopējā summa 

2.1. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda EUR 4263,00 

(četri tūkstoši divi simti sešdesmit trīs eiro, 00 centi). Līguma kopējā summa ar PVN 

sastāda EUR 5158,23 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro, 23 centi), tajā 

skaitā PVN (21%) – EUR 895,23 (astoņi simti deviņdesmit pieci eiro, 23 centi). 

2.2. Līguma kopējā summā iekļauta Preces vērtība, tās piegādes un citas izmaksas, saskaņā ar 

Piegādātāja finanšu un tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).  

3. Pušu pienākumi 

3.1.   Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. piegādāt Preci atbilstoši tehniskai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1) un finanšu 

un tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2);  

3.1.2. nodrošināt Preces atbilstību tehniskai specifikācijai un kvalitātes standartiem. 

3.2.  Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. pieņemt piegādāto Preci, pārbaudot to kvalitāti, kā arī parakstīt pieņemšanas – 

nodošanas aktu; 

3.2.2. norēķināties par piegādāto Preci, saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

3.3. Pēc Preces pieņemšanas šajā līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs var pieteikt 

Piegādātājam  pretenzijas tikai par Preces slēptajiem defektiem. 

4. Preces pieņemšanas un nodošanas kārtība 
4.1. Pēc Preces piegādes Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma pielikums 

Nr.3).  

4.2. Preces pieņemšanas laikā konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusējā aktā par konstatētajiem 

trūkumiem, norādot trūkumu novēršanas laiku. Šajā aktā konstatētie trūkumi novēršami 

uz Piegādātāja rēķina.  

4.3. Pēc trūkumu novēršanas vai nekvalitatīvas Preces apmainīšanas pret kvalitatīvu Puses 

paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma pielikums Nr.3). 

 

 



2 

 

5. Preces kvalitāte 

5.1. Preces kvalitātei jāatbilst Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām 

kvalitātes prasībām.  

5.2. Par Līguma prasībām atbilstošu Preci šī līguma izpratnē atzīstama Prece, kas atbilst 

Līguma noteikumiem, tehniskai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1) un Piegādātāja 

finanšu un tehniskajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2). 

5.3. Piegādātājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti 

lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā no Pasūtītāja puses. 

5.4. Prece atzīstama par Līguma noteikumiem neatbilstošu arī gadījumos, kad no Piegādātāja 

puses par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) 

informācija vai tā nav sniegta vispār. 

5.5. Piegādātājs garantē Preces kvalitāti viena gada laikā no pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas dienas. 

5.6. Ja garantijas laikā tiek konstatēti trūkumi, Piegādātājs apņemas tos novērst par saviem 

līdzekļiem 2 (divu) darbdienu laikā no to konstatēšanas brīža. 

6. Norēķinu kārtība 

6.1. Norēķins par piegādāto Preci tiek veikts euro (EUR) ar pārskaitījumu Piegādātāja 

norādītajā kontā bankā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

6.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja kontā ienāk šī līguma 2.1.punktā 

norādītā summa. 

7. Pušu atbildība 

7.1. Ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu Preci un noteiktajā termiņā 

neapmaina to vai nenovērš aktā par konstatētajiem trūkumiem norādītos Preces trūkumus, 

tas maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, 

saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.  

7.2.  Ja Pasūtītājs neveic norēķinu Līguma 6.1.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā 

līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, saskaņā ar 

Piegādātāja iesniegto rēķinu.   

7.3.  Ja Piegādātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas maksā līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma kopējās summas, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu.  

7.4. Ja Līgums tiek izbeigts 9.3. vai 9.4. punktā paredzētajos gadījumos, vainīgā Puse maksā 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, pārskaitot to 

attiecīgās Puses kontā bankā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par 

vienpusēju atkāpšanos no Līguma.  

7.5. Puses pilnā apmērā atlīdzina viena otrai visus nodarītus zaudējumus, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Civillikuma normām, ja zaudējumi ir radušies šī līguma saistību neizpildes 

vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes, izņemot 9.3. un 

9.4.punktā paredzētos gadījumus. 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav 

bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc līguma noslēgšanas, ja 

Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no 

šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā līgumā noteiktais izpildes termiņš tiek 
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pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir 

aizkavējuši līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 

8.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), 

valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no Pusēm pilnīgi 

neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura apstākļi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne 

novērst. 

8.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, katra 

no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi   

5 (piecas) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse tiek atbrīvota no līgumsoda un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 

9. Strīdu izskatīšanas un Līguma izbeigšanas kārtība 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīds 

risināms tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2. Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu pirms termiņa, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma 

prasībām neatbilstošu Preci un pēc līgumsoda piemērošanas ir atteicies apmainīt to. Šajā 

gadījumā piemērojams līguma 7.4.punktā paredzētais līgumsods. 

9.4. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājam tika piemērots 

līgumsods par apmaksas termiņu nokavējumu, un maksājums netiek veikts ilgāk par      

30 (trīsdesmit) dienām. Šajā gadījumā piemērojams līguma 7.4.punktā paredzētais 

līgumsods. 

9.5. Par vienpusēju atkāpšanos no līguma Puses paziņo viena otrai vienu mēnesi iepriekš. 

10. Līguma termiņš  

10.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

10.2. Preces piegāde šī līguma ietvaros tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma 

stāšanās spēkā.  

11. Nobeiguma noteikumi 

11.1.Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir veicami rakstiski, Pušu pārstāvjiem tos 

parakstot. Tie ir spēkā no parakstīšanas brīža un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.2. Puses 3 (triju) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, bankas vai citu rekvizītu 

izmaiņām. 

11.3. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz 

Līgumu, nosūtāma ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītām adresēm. 

11.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Piegādātāja, ar 

sekojošiem pielikumiem: pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz vienas lapas, 

pielikums Nr.2 – Finanšu un tehniskais piedāvājums uz vienas lapas, pielikums Nr.3 – 

Pieņemšanas – nodošanas akts uz vienas lapas.  

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS: 

Rēzeknes novada pašvaldība  

  
SIA „InfoEra Latvia” 

  


