Līgums Nr.17/118/2.-18
Olainē,

2017.gada 9.maijā

AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pircējs, tās
valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības
statūtiem, no vienas puses un
SIA “SANO” vienotais reģistrācijas Nr.50002003051, turpmāk tekstā saukts Pārdevējs, valdes locekļa
Edvīna Lapinska personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītājus, turpmāk tekstā Prece.
1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām,
saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam „Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, iepirkuma IDN: AS
OŪS 2017/5 (pielikums Nr.1), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA
2.1. Līgumcena bez PVN 21% – līdz EUR 42000,- (četrdesmit divi tūkstoši euro).
2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs Līguma darbības laikā, summētā vērtība.
Preces sortiments un cenas ir atrunātas piedāvājumā. Preces cena Līguma darbības laikā nevar tikt palielināta.
3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
3.1. Apmaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz
Pārdevēja norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un tika
parakstīta pavadzīme.
3.2. Pircējs no katra maksājuma par piegādāto preci ietur naudas summu 10% apmērā kā garantijas perioda saistību
izpildes nodrošinājumu.
3.3. Ieturēto Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu Pircējs atmaksā Pārdevējam pēc līguma 5.1.punktā noteiktā
Preču garantijas termiņa beigām 10 darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
3.4. Ieturēto Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu Pārdevējs pēc visu preču piegādes, kā rezultātā sasniegta
līguma 2.1.punktā noteiktā līgumcena, var aizstāt ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par summu, kas
nav mazāka par Pircēja ieturēto un ar termiņu, kas nav īsāks par Preces garantijas termiņu.
4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI
4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas
piegādes. Piegādes veicamas uz vietu Olaines pilsētas teritorijā.
4.2. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.
4.3.Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes,
apstiprinot preces pieņemšanu. Pārdevējs Preci piegādā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
dienas.
4.4. Pircējam ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu. Šajā
gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.
4.5. Minimālais vienas partijas pasūtījuma apjoms – 500 gabali.
4.6. Pircējs kārtējās preces partiju var pasūtīt ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, ja vien Puses savā starpā nevienojas
citādi.
5. PRECES KVALITĀTE
5.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām. Preces garantijas laiks ir 4 gadi, no
preces piegāde dienas. Preci uzstāda Pasūtītājs pēc nepieciešamības.
5.2. Pircējam ir tiesības izņemt (bez paskaidrojumiem) no jebkuras preču piegādes partijas 10 (desmit) preces
(skaitītājus) neatkarīgas ekspertīzes pārbaudei. Gadījumā, ja 10% (desmit procenti) no pārbaudītām precēm neatbilst
iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām, tad Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma pilnībā nomaina
attiecīgās preču piegādes partiju.
5.3. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.
5.4. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina.
Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

5.5. Gadījumā, ja iestājušies Preces garantijas nosacījumi un Pārdevējs tos nenovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt darbības, kas neieciešamas, lai salabotu bojātās preces vai nomainītu pret jaunām, un radušo
izdevumus ieturēt no Garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājuma.
6. PRECES PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA
6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes
parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.
7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA
7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, ko nevar atrisināt starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina LR tiesu iestādēs
atbilstoši LR likumdošanai.
7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
7.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma
procentus 0,1% apmērā no Pircēja veiktā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.
7.5. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs
vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu
summu.
7.6. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm
neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts kā Līguma
pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
8.3. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas,
uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes
rezultātā.
8.4. Jā Līgums tiek izbeigts Pārdēvēja vainas dēļ, tad Pircējam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Pārdēvēja
piedāvājumus.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko
apliecina parakstot Līgumu.
9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma Līguma darbības laikā.
9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.)
izmaiņām.
9.4. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
AS “Olaines ūdens un siltums”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001,
Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114,
Norēķ. konts: LV15PARX 0015699680001
AS „Citadele banka”
Tālr.67963102
e-pasts: info@ous.lv
Valdes priekšsēdētājs
____________________________M.Mazurs
Valdes loceklis
____________________________V.Liepa

Pārdevējs:
SIA “SANO”
Vienotais reģistrācijas Nr.50002003051
Vestienas iela 6, Rīga, LV-1035
Norēķ. konts: LV89UNLA0034112513100
AS SEB banka
Tālr. 29493505
e-pasts: edvins lapinskis@sanobaltic.com
Valdes loceklis
_____________________________E.Lapinskis

