
 

 

 

NORAKSTS 

 

Iepirkuma līgums Nr. 17/147/ 2.-18 

Olainē,                           2017. gada  23.oktobrī 

 AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura 

un  valdes locekļa V.Liepas personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses, turpmāk 

tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 SIA „Stokker”, vienotais reģistrācijas Nr.40003226944 tās valdes locekļa Indrek Lillend personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Piegādātājs turpmāk - Puses, atsevišķi 

- Puse, pamatojoties uz AS “Olaines ūdens un siltums” rīkotā iepirkuma “Minitraktora ar šarnīrsavienojumu un 

papildus aprīkojuma piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS OŪS 2017/18, rezultātiem un Piegādātāja 

Piedāvājumu iepirkumam (līguma 1.pielikums), bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk 

tekstā – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pērk, pieņem un apmaksā, bet Piegādātājs pārdod un piegādā Piedāvājuma  (1.pielikums) 

Tehniskajām specifikācijām atbilstošu traktoru un tā aprīkojumu, turpmāk — Prece. Preces piegādes adrese ir: 

Celtnieku iela 3, Olaine.  

1.2. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam, Pusēm parakstot 

Preces nodošanas aktu. 

1.3. Piegādātājs nodrošina Preces ražotāja noteikto obligāto tehnisko apkopju un remonta veikšanas iespējas  

saskaņā ar Līguma nosacījumiem un savu Piedāvājumu (1.pielikums).  

 

2. PRECES CENA, LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Cena par Preci, saskaņā ar Piegādātāja Piedāvājumu (1.pielikums), bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 

35642.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro un 00 centi) un PVN 21% EUR 

7484.82 (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro, 82 centi), kas kopā sastāda EUR 43126.82 

(četrdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, 82 centi).  

2.2. Cena par Preces ražotāja noteikto Preces obligāto tehnisko apkopi garantijas periodā, saskaņā ar Piegādātāja 

Piedāvājumā uzrādīto Preces ražotāja noteikto obligāto tehnisko apkopju grafiku, ir EUR 887.18 (astoņi simti 

astoņdesmit septiņi euro, 18 centi) un PVN 21% EUR 186.30 (viens simts astoņdesmit seši euro, 30 centi), kas 

kopā sastāda EUR1073.48 (viens tūkstotis septiņdesmit trīs euro, 48 centi).  

2.3. Līguma kopējā summā ietilpst: 

2.3.1. Preces cena, ieskaitot jebkādas papildu iekārtas un aprīkojumu, kas ir uzstādīts Precei saskaņā ar Līguma 

1.pielikuma “Piedāvājums” Tehnisko specifikāciju; 

2.3.2. izmaksas par Preces reģistrāciju un pirmreizējās tehniskās apskates veikšanu; 

2.3.3. transportēšanas izmaksas līdz Līguma 1.1. punktā norādītajai Preces nodošanas vietai; 

2.3.4. izmaksas, kas saistītas ar Preces pilnīgu sagatavošanu lietošanai, visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi 

un nodevas, tai skaitā ceļu nodeva un citas izmaksas; 

2.3.5. Pasūtītāja pārstāvju apmācība par Preces ekspluatāciju; 

2.3.6. Preces ražotāja noteiktās Preces obligātās tehniskās apkopes izmaksas Preces garantijas periodā.  

2.4. Pasūtītājs veic samaksu: 

2.4.1. par piegādāto un pieņemto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Piegādātāja rēķina un Pušu parakstīta 

nodošanas akta saņemšanas; 

2.4.2. par Preces ražotāja noteiktās Preces obligātās tehniskās apkopes veikšanu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

kārtējās apkopes veikšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja.  

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par 

pārskaitījuma veikšanu uz Piegādātāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 



 

 

 

2.6. Līgumā PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

2.7. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem. 

 

3. PUŠU SAISTĪBAS 

3.1. Pasūtītāja tiesības: 

3.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Līguma 1. pielikuma “Piedāvājums” Tehniskajās specifikācijās 

minētajām prasībām; 

3.1.2. pārbaudīt Piegādātāja dotās Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja garantijas 

nosacījumus; 

3.1.3. sastādīt defekta aktu, kurā norādīti Precei konstatētie trūkumi vai nepilnības, un pieprasīt tos novērst; 

3.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus; 

3.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem un Līguma 1. pielikumam “Piedāvājums”; 

3.1.6. saņemt garantijas apkalpošanu. 

3.2. Pasūtītāja pienākumi: 

3.2.1. pieņemt Līguma noteikumiem atbilstošu Preci; 

3.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 

3.2.3. veikt Preces remontu un savlaicīgu tehnisko apkopi garantijas termiņa laikā pie Piegādātāja, līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

3.3. Piegādātāja tiesības: 

3.3.1. saņemt samaksu par Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.4. Piegādātāja pienākumi: 

3.4.1. sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pasūtītājam; 

3.4.2. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas saistīti ar Preces 

piegādi un reģistrāciju; 

3.4.3. veikt Preces reģistrāciju atbilstoši LR likumdošanas prasībām uz Pasūtītāja vārda un apmaksāt Preces 

reģistrācijas maksu;  

3.4.4. veikt un segt izmaksas par Preces pirmreizējo tehniskās apskates veikšanu atbilstoši LR likumdošanas 

prasībām; 

3.4.5. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu, ražotāja garantijas 

noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

3.4.6. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu, 

Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu vai novērst trūkumus Līgumā noteiktajā termiņā; 

3.4.7. dot garantiju un veikt Preces ražotāja noteiktās obligātās tehniskās apkopes, kā arī nodrošināt Pasūtītājam 

iespēju veikt remontu garantijas periodā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, veicot Preces tehnisko apkopi 

un remontu Piegādātāja norādītajā tehnisko apkopju servisa centrā/os vai Preces atrašanās vietā, un 

nodrošinot, ka netiek pārsniegtas Līguma 1. pielikumā “Piedāvājums” norādītās transportlīdzekļa apkopes 

summas garantijas laikā; Preces tehnisko apkopi (motoreļļas, eļļas filtra, gaisa filtra, salona filtra nomaiņa, 

ritošās daļas mezglu profilaktiskā pārbaude utt.) Izpildītājs veic ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā 

no tehnikas saņemšanas dienas; 

3.4.8. Piegādātājs apņemas nodrošināt pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespēju Pasūtītāja pārstāvim piekļūt remonta 

un tehnisko apkopju vietai un kontrolēt remontu un tehnisko apkopju veikšanu; 

3.4.9. nekavējoties informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 

apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi 

noteiktajā laikā, kā arī par Līgumā minētiem apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta 

Līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā. 

 

4. PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piegādātājs ar saviem resursiem piegādā Pasūtītājam pasūtīto Preci uz Līguma 1.1.punktā norādīto adresi divu 

mēneša laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, t.i., līdz 2017.gada 22.decembrim. Piegādātājs vismaz 



 

 

 

3 (trīs) darbdienas iepriekš saskaņo (rakstiski vai telefoniski) ar Līguma 10.2. punktā norādīto Pasūtītāja 

atbildīgo personu konkrētu Preces piegādes laiku. 

4.2. Prece tiek nodota un pieņemta, Pušu atbildīgajām personām parakstot Preces nodošanas aktu. Preces 

nodošanas aktā tiek norādīta Preces komplektācija, nevainojama darbība. 

4.3. Kopā ar Preci Piegādātājs nodod visus ar Preci saistītos dokumentus, tajā skaitā tehnisko pasi, tehniskās 

apskates aktu, servisa apkopes grāmatiņu, garantijas dokumentus, ekspluatācijas noteikumus. 

4.4. Ja Piegādātājs piegādājis tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, 

tiek sastādīts Preces defekta akts (Līguma 3. pielikums), turpmāk —defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda 

atklātos trūkumus, defektus un neatbilstības (turpmāk — trūkumi). Defekta aktu paraksta Pušu atbildīgās 

personas divos eksemplāros, un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Piegādātājs neparaksta 

defekta aktu, defekta akts tiek uzskatīts par parakstītu dienā, kad to parakstījis Pasūtītājs.  

4.5. Ja Piegādātājs ir piegādājis nekvalitatīvu Preci vai Precei konstatēti defekti un par to ir sastādīts defekta akts, 

Piegādātāja pienākums ir defekta aktā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

no defekta akta sastādīšanas dienas apmainīt piegādāto nekvalitatīvo Preci pret jaunu un kvalitatīvu vai novērst 

Precei defektus uz sava rēķina un atlīdzināt šajā sakarā Pasūtītājam radušos zaudējumus. 

4.6. Piegādātājs atbild par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preces nodošanas akta parakstīšanas brīdim. 

4.7. Pēc Preces nodošanas akta parakstīšanas, jautājumi par Preces kvalitāti un atbilstību tiek risināti saskaņā ar 

garantijas noteikumiem. 

 

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. Piegādātā Prece atzīstama par kvalitatīvu, ja tā atbilst Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

5.2. Prece neatbilst Līguma noteikumiem, ja tai ir kāds no turpmāk minētajiem trūkumiem: 

5.2.1. tā neatbilst Tehniskajā specifikācijā, normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt 

tāda paša veida precei un kādu Pasūtītājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā Preces raksturu un izvirzītās 

prasības; 

5.2.2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos, bet, ja tādu nav, — mērķiem, 

kādiem tāda paša apraksta prece parasti tiek izmantota; 

5.2.3. tā nav derīga mērķiem, kuriem Pasūtītājam nepieciešama Prece;  

5.2.4. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta 

vispār un tāpēc Preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam. 

 

6. GARANTIJA 

6.1. Garantija ir Piegādātāja apliecinājums, ka Prece Tehniskajā specifikācijā norādītajā laikā saglabās lietošanas 

īpašības, drošumu un izpildījumu atbilstoši Līgumā noteiktajam. Preces garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no 

nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

6.2. Ja Pasūtītājam piegādāta Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, garantijas laikā tas, iesniedzot rakstisku 

pretenziju, ir tiesīgs pieprasīt, lai Piegādātājs: 

6.2.1. bez atlīdzības novērš Preces neatbilstību Līguma noteikumiem — saremontē Preci vai apmaina Preci pret 

tāda paša veida Preci, kas atbilst Līguma noteikumiem; 

6.2.2. paraksta atcēlējlīgumu un atmaksā Pasūtītājam par Preci samaksāto naudas summu. 

6.3. Līguma 6.2. punktā paredzētās Pasūtītāja prasības Piegādātājs izpilda 5 (pieci) darba dienu laikā pēc 

pretenzijas saņemšanas.  

6.4. Līguma 6.2.1.apakšpunktā paredzētās prasības izpildes gadījumā saremontētajai Precei vai jaunajai Precei (ar 

kuru tiek nomainīta Līguma noteikumiem neatbilstošā Prece) Līguma 6.1. punktā noteiktais garantijas termiņš 

sāk tecēt no jauna. 

6.5. Ja Precei ir radušies defekti tāpēc, ka tā ir lietota, izmantojot nepareizus (neprecīzus) Preces ražotāja garantijas 

noteikumus un/vai tehniskās ekspluatācijas noteikumus, tad Prece ir uzskatāma par neatbilstošu Līguma 

noteikumiem un Pasūtītājs garantijas laikā ir tiesīgs pieprasīt no Piegādātāja Līguma 6.2. punktā noteikto 

prasību izpildi. 

6.6. Līguma 6.2. punktā noteikto tiesību izmantošana neizslēdz Pasūtītāja tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību un 



 

 

 

līgumsoda samaksu. 

6.7. Ja Puse vienpusēji atkāpjas no Līguma vai Līgums citādi izbeidzas, Piegādātāja garantijas saistības paliek 

spēkā līdz to saistību pilnīgai izpildei. 

6.8. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz garantijas remonta laiku bezmaksas jānodrošina remontējamās 

Preces aizstāšana ar citu darba kārtībā esošu līdzvērtīgu Preci. 

6.9. Tiesības pieprasīt trūkumu, defektu novēršanu un Preces aizstāšanu saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto garantiju 

izbeidzas ar 6.1.punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu. Attiecībā uz trūkumiem, par kuriem Pasūtītājs 

ir informējis Piegādātāju pirms garantijas termiņa notecēšanas, bet, kuri nav tikuši novērsti pirms šāda termiņa 

notecēšanas, garantija darbosies līdz brīdim, kamēr attiecīgie trūkumi tiks novērsti. 

6.10. Preces remontu Piegādātājs veic pēc iespējas ātrāk, Pušu saskaņotā termiņā, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no atbilstoša paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 12.2.punktā norādītās kontaktpersonas e-pastu. Ja 

garantijas remonts pārsniedz  5 (piecas) darba dienas, tad piegādātājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, apņemas 

remontā nodoto tehnikas vienību aizstāt ar līdzvērtīgu (līdzvērtīgas funkcionalitātes) tehnikas vienību uz 

garantijas remonta laiku. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI 

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem, tai skaitā par savu darbinieku vai Līguma izpildē iesaistīto trešo personu neuzmanības vai 

ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši Civillikuma regulējumam. 

7.2. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuru Preces neatbilstību Līguma noteikumiem. Piegādātājs uzņemas visu risku, 

kas saistīts ar Preces pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanos, līdz Preces nodošanai Pasūtītājam.  

7.3. Neviena no Līguma izpildē notikušajām Pasūtītāja saskaņošanām neatbrīvo Piegādātāju no garantijas 

saistībām un atbildības par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem. 

7.4. Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līguma 4.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsoda 

0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā samaksu no nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nepiegādātās Preces vērtības. Piegādātājam 

līgumsods Pasūtītājam jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas. 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no Līgumā noteiktajiem Pasūtītāja 

maksājumiem. 

7.5. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības prasīt līgumsoda 0,5 % 

(nulle, komats, pieci procenti) apmērā samaksu par katru nokavēto dienu no noteiktā termiņā nesamaksātās 

summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas. Pasūtītājam līgumsods 

Piegādātājam jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas. 

7.6. Ja Piegādātājs neapmaina Līguma 4.5. un 6.3.punktā noteiktajā kārtībā konstatēto nekvalitatīvo Preci pret 

jaunu un kvalitatīvu un/vai nenovērš trūkumus Līguma 4.5. un 6.3. punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam 

ir tiesības prasīt līgumsoda 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nekvalitatīvās Preces vērtības 

samaksu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces vērtības (Piedāvājumā 

attiecīgajai Preces vienībai noteiktās cenas) par katru nokavēto dienu. Piegādātājam līgumsods Pasūtītājam 

jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas. 

7.7. Ja Piegādātājs nenodrošina Precei remontu un/vai tehniskās apkopes veikšanas iespējas Līguma 6.1.punktā 

noteiktajā garantijas termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsoda 0,1 % (nulle, komats, viens procents) 

apmērā samaksu no Preces vērtības (Piedāvājumā attiecīgajai Preces vienībai noteiktās cenas) un atlīdzināt 

Pasūtītājam visus izdevumus par Preces remontu un tehnisko apkopju veikšanu. 

7.8. Ja Līguma darbība tiek izbeigta Līguma 8.3. punktā noteiktajā gadījumā, Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt 

Pasūtītājam radušos zaudējumus, kā arī samaksāt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 

summas, bez PVN (Līguma 2.1.punkts). 

7.9. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā 

kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

 

8. GROZĪJUMI LĪGUMĀ UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. Visi labojumi, grozījumi un papildinājumi tiek veikti rakstveidā, un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir 

parakstījušas abas Puses. 



 

 

 

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to 

vienojoties. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas, ja: 

8.3.1. Piegādātājs nepiegādā Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 4.1. punktā noteiktā piegādes termiņa; 

8.3.2. Piegādātājs pēc Līguma 4.4. punktā minētā defekta akta sastādīšanas atkārtoti piegādā Līgumam 

neatbilstošu preci vai nepiegādā to defekta aktā norādītajā termiņā. 

8.3.3. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai 

apliecinājumus; 

8.3.4. Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tajā skaitā Piegādātājs nav sasniedzams juridiskajā 

adresē. 

8.4. Piegādātājam Pasūtītāja nosūtītajā paziņojumā norādītie pārkāpumi, atbilstoši Līguma 8.3. punktā 

norādītajiem gadījumiem jānovērš desmit dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas. 

8.5. Līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu trīsdesmit pirmajā dienā pēc 

Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos no Līguma izsūtīšanas dienas, ja Piegādātājs nav nosūtījis iebildumus 

par Pasūtītāja nodomu lauzt Līgumu un nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu Līguma 8.4. punktā noteiktajā 

termiņā. 

8.6. Būtiski līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami tikai gadījumā, ja ražotājs izbeidz Piedāvājumā norādītā 

aprīkojuma ražošanu, aizstājot iepriekš plānoto aprīkojumu ar citu tā paša ražotāja modeli, par ko Piegādātājs 

ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu un pamatojumu par Piedāvājuma (1.pielikums) Tehniskajā specifikācijā 

paredzētā aprīkojuma un piedāvātā aprīkojuma tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to 

izcenojumiem, kas pamato aprīkojuma līdzvērtību. Piegādātājam šajā Līguma punktā minētā informācija ir 

jāiesniedz Pasūtītājam savlaicīgi, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa 

beigām. 

8.7. Pēc Piegādātāja priekšlikuma iesniegšanas Līguma 8.6.punktā noteiktajā gadījumā Puses var vienoties par 

Piedāvājuma (1.pielikums) Tehnisko specifikāciju prasību grozīšanu, ja ir saņemti visi Līguma 8.6.punktā 

noteiktie grozījumu nepieciešamību pamatojošie dokumenti. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA  

9.1. Ar Līguma izpildi saistīti Pušu strīdi tiek izskatīti Pušu savstarpējās sarunās. Ja strīds netiek atrisināts 1 (viens) 

mēneša laikā, strīda izskatīšana tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc 

Pasūtītāja juridiskās adreses, savstarpējās attiecības apspriežot saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

9.2. Nekādi strīdi vai domstarpības neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tām uzliek Līgums. Jebkura Līgumā 

noteiktā zaudējumu atlīdzināšana vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

 

10. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS 

10.1. Līguma izpildei katra no Pusēm pilnvaro vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un sekot 

Līguma izpildei, risināt organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar šo līgumu, parakstīt rēķinus, attiecīgos 

aktus, izteikt pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām Preces pieņemšanas un garantijas laikā. 

Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tās pielikumos. 

10.2. Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko Eināru Libertu, tālrunis 25425911,                        

e-pasts: einars.liberts@ous.lv 

10.3. Piegādātājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: Kristapu Baumani, tālrunis 26593569,           

e-pasts: kristaps.baumanis@stokker.com 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

11.2. Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, un ir spēkā no to parakstīšanas brīža. 

11.3. Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja 

tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 11.2. punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas saistības, kas ir 

noteiktas ar Līgumu. 



 

 

 

11.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.6. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus 

spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem. 

11.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā 

minētajiem Pušu rekvizītiem, atbildīgajām personām, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad 

Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, 

ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 

11.8. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu ir jānosūta 

ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm. 

11.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz  25 (divdesmit piecām) lapām, no kurām 6 (sešas) lapas aizņem Līguma 

pamata teksts. 

11.10. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas tiek pievienoti šādi pielikumi: 

7.1.1. 1. pielikums “Piedāvājums” uz 17 (septiņpadsmit) lapām; 

7.1.2. 2. pielikums “Preces nodošanas akts” paraugs uz 1 (vienas) lapas; 

7.1.3. 3. pielikums “Preces defekta akts” paraugs uz 1 (vienas) lapas; 

7.1.4. 4. pielikums “Tehnisko apkopju servisu centru saraksts” (skat. Piedāvājumu). 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs: 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

Kūdras iela 27, Olaina, Olaines novads,  

LV-2114 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001 

Norēķ. konts: LV15PARX0015699680001 

AS "Citadele banka” 

Tālr.67963102,  

E-pasts: info@ous.lv 

www.ous.lv 

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

_(personas paraksts)_________________M.Mazurs 

 

Valdes loceklis 

 

___(personas paraksts)_________________V.Liepa 

 

 

  

Piegādātājs: 

SIA „Stokker” 

Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003226944, 

Norēķ. konts: LV74HABA0001408031492 

AS „Swedbank”, kods: HABALV22 

Tālr.: +371 67245561 

Fakss: +371 67245562 

E-pasts: birojs@stokker.com  

www.stokker.lv 

 

 

 

Valdes loceklis 

 

_(personas paraksts)________________I.Lillend 
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