„Mobilās skatuves iegāde”
identifikācijas Nr.JPD2018/84/AK
Līgums Nr.3-2/16
Par mobilās skatuves iegādi
Latvijā,

2018.gada 13.septembrī

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona iela 6,
Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk
saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un
Stagemobil Eckart Fahrzeugbau GmbH, vienotais reģistrācijas. Nr. USt-IdNr. DE 813584637, adrese:
Bremer Landstraße 25, D-34369 Hofgeismar, Vācija, kura vārdā rīkojas kompānijas īpašnieks Eckart
Jürgen, turpmāk saukts “Piegādātājs”, no otras puses, un abi kopā saukti Puses, no brīvas gribas, bez
maldības un viltus noslēdz sekojošu līgumu:
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1. Līguma priekšmets
Līgums tiek noslēgts pamatojoties uz atklāta konkursa “Mobilās skatuves iegāde”, iepirkuma
procedūras identifikācijas numurs JPD2018/84/AK (turpmāk saukts – iepirkums) rezultātiem, un
saskaņā ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu,
kas ir iesniegts Jelgavas pilsētas Jelgavas domes Iepirkumu pārvaldē.
Līguma ietvaros Piegādātājs apņemas izgatavot un pārdot mobilo skatuvi uz piekabes (turpmāk
saukta – Prece) Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par saņemto Preci atbilstoši
līguma nosacījumiem.
Pasūtītājs Preci saņem Piegādātāja ražotnē.
Preces izgatavošanas/pārdošanas termiņš – 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma abpusējas
parakstīšanas dienas.
2. Norēķinu kārtība
Par kvalitatīvu Preci Pasūtītājs maksā Piegādātājam EUR 58000,00 (piecdesmit astoņi tūkstoši
eiro 00 centi) (turpmāk tekstā – Līgumcena). Līguma summa aptver visus iespējamos Piegādātāja
izdevumus saistībā ar Preces izgatavošanu. Maksa ir galīga un nav pārskatāma.
Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Pušu
pilnvarotie pārstāvji, paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par
līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pasūtītājs apņemas veikt priekšapmaksu 100% apmērā no Līgumcenas, t.i. EUR 58000,00
(Piecdesmit astoņi tūkstoši eiro 00 centi), pārskaitot to Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās un Piegādātāja rēķina oriģināla
saņemšanas dienas.
Par pilna norēķina dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs un Piegādātājs izpildījuši visas
savstarpējās saistības, ko uzliek šis Līgums.
Ja Piegādātājs Preci neizgatavo vispār un/vai pilnā apjomā un/vai noteiktajos termiņos, vai
izgatavojis nekvalitatīvu Preci, tad Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam Līguma 2.3.punktā noteikto
priekšapmaksu pilnā apmērā Pasūtītāja norādītajā termiņā, saskaņā ar Pasūtītāja izrakstīto rēķinu.
Par katru maksājuma termiņa kavējuma dienu Pasūtītājs var aprēķināt Piegādātājam līgumsodu
0,1% apmērā no atmaksājamās summas.
Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Preces
nodošanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita
kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo līguma summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā
līgumsoda summa.
Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no Līguma
summas, ja Piegādātājs Preci nevar izgatavot vispār, nevar izgatavot pilnā apjomā, atsakās
izgatavot, nenovērš Precei konstatētos defektus norādītajā termiņā vai neizgatavo Preci termiņā.
Šo līguma punktu Pasūtītājs ir tiesīgs vienlaicīgi piemērot arī tādā gadījumā, kad saskaņā ar
līguma 2.6.punktu Piegādātājam jāatmaksā avansa maksājums pilnā apmērā Pasūtītājam.
Jebkura līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no visu saistību izpildes.
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3. Pušu atbildība
Piegādātājs apņemas:
godprātīgi, profesionāli, kvalitatīvi pildīt ar šo līgumu un iepirkumu uzņemtās saistības. Precei
pilnībā jāatbilst mērķim, kādam tā ir pasūtīta un Precei pilnībā jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām
prasībām iepirkumā.
Piegādātājs garantē Preču kvalitāti no Preces nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas
un tās termiņš ir 1 (viens) gads (garantijas termiņš).
Par Pušu starpā saskaņota termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas atklājušies
Preces garantijas periodā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās
Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
Gadījumā, ja vienošanās, kas paredz defektu novēršanu garantijas periodā, netiek noslēgta 5
(piecu) darba dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības novērst radušos defektus, piesaistot citus
uzņēmējus. Šādā gadījumā Piegādātāja pienākums ir samaksāt/atlīdzināt Pasūtītājam defektu
novēršanai izlietoto summu un līgumsodu 5% apmērā no defektu novēršanai izlietotās summas 3
(trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.
Piegādātājs Preci nodot Pasūtītājam savā ražošanas vietā.
Savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam rēķina oriģinālu piegādātās Preces apmaksai.
Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Piegādātājam ir radušies šķēršļi šī līguma izpildē.
Savlaicīgi novērst defektus Precei, ja tādi ir atklājušies, nododot Preci Pasūtītājam.
Nodrošināt ar Preci, kura ir jauna, nelietota, kvalitatīva, un tai jāatbilst visiem attiecīgajiem
Eiropas Savienībā spēkā esošajiem standartiem un obligātajām prasībām drošības jomā un jābūt
nekaitīgai lietošanai.
Pasūtītājs apņemas:
pieņemt kvalitatīvu Preci ar Preces pieņemšanas - nodošanas aktu Piegādātāja ražošanas vietā.
Pasūtītājs uzņemas materiālo atbildību par Preces pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanas risku,
tās transportēšanas brīdī līdz Pasūtītāja juridiskajai adresei.
Veikt norēķinus ar Piegādātāju līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
Pasūtītājs pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iegūst īpašuma tiesības uz
Preci.
Pasūtītājs neparaksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Prece
ir nekvalitatīva un neatbilst šī līguma nosacījumiem, tādā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba
dienu laikā iesniedz Piegādātājam defektu aktu (var iesniegt arī elektroniskā formā), kurā norāda
konstatētos trūkumus, defektus un citas nepilnības un norāda termiņu, kurā Piegādātājam jānovērš
konstatētās neatbilstības.
Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus. Trūkumu novēršanas termiņā
Piegādātājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 apmērā no Līgumcenas, par katru trūkumu
novēršanas termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
Defektu aktu paraksta abas Puses, un tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir
vispārpieņemti nepārvaramas varas apstākļi, par kuru iestāšanos nekavējoties rakstiski jāziņo
otrai Pusei. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramās varas
sekas, Puses nosaka saistību izpildes termiņu pagarinājumu, papildus noteikumus vai
atvieglojumus.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.

Līguma darbība

4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai
izpildei.
4.2. Līgumu var izbeigt pirms termiņa tikai līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Puse paziņo otrai
Pusei par līguma izbeigšanu 10 (desmit) darba dienas pirms līguma izbeigšanas.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa gadījumos, ja:
4.1.1. Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta;
4.1.2. Piegādātājs neizgatavo/nepārdot Preci līgumā norādītajā termiņā un apjomā;
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4.1.3. Piegādātājs pēc Pasūtītāja iepriekšēja brīdinājuma un/vai defekta akta nosūtīšanas Piegādātājam,
nenovērš vai nevar novērst Precei konstatētos trūkumus, defektus un citas neatbilstības saskaņā šī līguma
nosacījumiem;
4.1.4. Piegādātājs 5 (piecu) dienu laikā no Preces izgatavošanas/pārdošanas termiņa (līguma 1.4.punkts)
notecējuma nav Pasūtītājam nodevis Preci, vai nav ievērojis citus šī līguma nosacījumus, rakstiski
paziņojot par to Piegādātājam.
5. Nobeiguma nosacījumi
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

Visi jautājumi un strīdi, kas Pusēm radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu
ceļā un panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta sarunu
ceļā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē sektora vadītāju saimnieciskā
darbā Ivo Akermani, mob. tālrunis 29188578 e-pasts: ivo.akermanis@kultura.jelgava.lv
Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē, Eckart Jürgen, tālrunis
+495675350; +4956755340 e-pasts info@stagemobil.de
Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces
pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu,
iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
Par Preces piegādi Puses paraksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi
pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
Līgums sastādīts divos juridiski vienādos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām 1 (viens) latviešu valodā
un 1 (viens) vācu valodā, no kuriem viens nodots Pasūtītājam, bet otrs – Piegādātājam.
6. Pušu rekvizīti
PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
“Kultūra”
Reģ.Nr.90001282471
Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001
Banka: A/S “SEB banka” Jelgavas filiāle
Konts: LV29UNLA0050001026977
Kods: UNLALV2X008

Stagemobil Eckart Fahrzeugbau GmbH
Reģistrācijas Nr. USt-IdNr. DE 813584637
Juridiskā adrese Bremer Landstraße 25, D-34369
Hofgeismar, Vācija
Banka: Kasseler Sparkasse
Konts: DE37520503530100016169
Kods: HELADEF1KAS

__________________
/Mintauts Buškevics/

__________________
/ Eckart Jürgen /
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