Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

LĪGUMS
Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu
Mālpils novada dome, reģistrācijas Nr.90000048398, juridiskā adrese
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, tās izpilddirektora AGRA
BUKOVSKA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz pašvaldības nolikuma pamata,
turpmāk tekstā saukta Pircējs, no vienas puses, un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Torensberg”, reģistrācijas Nr.
40003831936, juridiskā adrese Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv valdes
loceklis OĻEGS ĻEBEDEVS, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem,
turpmāk tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem,
pamatojoties uz Mālpils novada pašvaldības rīkotā iepirkuma “Mēbeļu izgatavošana,
piegāde un uzstādīšana Mālpils novada vidusskolai” identifikācijas Nr. MND 2019/10,
turpmāk šā līguma tekstā saukts - Iepirkums, rezultātiem (Mālpils novada domes
Iepirkuma komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.53 noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
Līguma priekšmets
1.1.Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) Pārdevēja
Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.3) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.4)
Pārdevējs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles Mālpils novada
vidusskolai (turpmāk tekstā – Preces), bet Pircējs apņemas pieņemt īpašumā un
samaksāt par Precēm, kas atbilst Līguma noteikumiem.
1.2.Pārdevējs Preces izgatavo, piegādā un uzstāda ar savu darbaspēku, transportu,
darba rīkiem, ierīcēm. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar
Līguma izpildi.
1.3.Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, pamatojoties
iepirkumā (id.Nr.MND 2019/10) noteiktajiem garantijas noteikumiem.
2. Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. Maksa par Preci, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi
saistītos izdevumus, saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Finanšu piedāvājumu ir
21805.69 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti pieci eiro 69 centi) bez PVN
21% (divdesmit viens procents), PVN ir 4579.20 EUR un kopējā summa ar PVN ir
26384.89 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri eiro 89 centi),
turpmāk tekstā – Līgumcena.
2.2. Pircējs var samaksāt priekšapmaksu 30% apmērā no Preces vērtības, t.i. 6541,71
EUR bez PVN 21 % (divdesmit viens procents), PVN ir 1373.76 EUR un summa ar
PVN ir 7915,47 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit eiro 47 centi)
pārskaitot to Pārdevēja norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no
Pārdevēja rēķina un priekšapmaksas galvojuma saņemšanas dienas.
2.3. Priekšapmaksas galvojums ir apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise vai
bankas izsniegts galvojums priekšapmaksas summas apmērā. Galvojumam jābūt
spēkā no priekšapmaksas maksājuma datuma līdz laikam, kad Pārdevējs ir pilnībā
izpildījis līguma nosacījumus.
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2.4. Pircējs apņemas pārskaitīt atlikušo Līgumcenu 18469.43 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi eiro 43 centi) ar PVN 21 %, uz Pārdevēja
norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kad ir izpildīti visi līguma nosacījumi.
2.5. Pārdevējam ir tiesības nepieprasīt avansa maksājumu. Ja Pārdevējs to nepieprasa
(neiesniedz attiecīgu rēķinu un avansa garantiju), tad Pircējs samaksā Pārdevējam
Līgumcenu pilnā apmērā Līguma 2.4 punktā noteiktajā kārtībā.
3. Līguma izpildes kārtība
3.1. Pārdevējs apņemas:
3.1.1.Preču izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu veikt līdz 2019.gada 26.augustam;
3.1.2.Preces piegādāt un uzstādīt Mālpils novada vidusskolā Sporta ielā 1, Mālpils,
Mālpils novadā;
3.1.3.Konkrētu Preču piegādes laiku saskaņot ar Līguma 15.4.punktā noteikto Pircēja
kontaktpersonu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš pirms Preču piegādes;
3.1.4.Preces izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veikt saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu;
3.1.5.Defektus novērst Pircēja noteiktajā termiņā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu
laikā no defekta pieteikšanas dienas.
4. Preces pieņemšana – nodošana
4.1. Preces nodošana Pircējam tiek noformēta, parakstot abiem Līdzēju pārstāvjiem
Preču pavadzīmi- rēķinu.
4.2. Pircējs Preču atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 20 (divdesmit) darba dienu
laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina iesniegšanas.
4.3. Pircējam ir tiesības neparakstīt Preču pavadzīmi - rēķinu, ja ir konstatēts, ka
Preces neatbilst Līguma noteikumiem.
4.4. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas – nodošanas laikā Pircējs konstatē, ka
piegādātās Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Preces ir bojātas, tad par to
sagatavojams defektu akts, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji un tiek
pārtraukta Preču pieņemšana - nodošana. Līdzēju parakstītajā defektu aktā
norādītajā termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) darba dienām)
Pārdevējam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš visi konstatētie Preču
trūkumi, bet, ja tos nav iespējams novērst, tad Pārdevējam ir pienākums uz sava
rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces pret visiem Līguma
noteikumiem atbilstošām Precēm.
4.5. Preces pāriet Pircēja valdījumā ar dienu, kad Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši Līguma 4.1.punktā noteikto Preču pavadzīmi - rēķinu, bet Pircēja
īpašumā Preces pāriet ar dienu, kad Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par Precēm
Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.6. Ja Pārdevējs izvairās no Līguma 4.4.punktā noteikto trūkumu novēršanas un/vai
Preču maiņas, tad Pircējam ir tiesības tos novērst ar trešo personu palīdzību,
pieprasot no Pārdevēja visus ar to saistītos izdevumus, Pārdevējam ir pienākums
tos apmaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad tas no Pircēja ir
saņēmis rēķinu par šajā Līguma punktā noteiktajiem izdevumiem.
5. Līdzēju pienākumi un tiesības
5.1.Pārdevējs apņemas:
5.1.1. Preču piegādē, uzstādīšanā ievērot Līguma un tā pielikumu nosacījumus;
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5.1.2. Līguma darbības laikā nekavējoši telefoniski un rakstiski brīdināt Pircēju par
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un
kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
5.1.3.
Preces izgatavot, piegādāt un uzstādīt nevainojamā kvalitātē, lai Pircējs
pēc minēto Preču saņemšanas un uzstādīšanas varētu uzsākt to pilnīgu lietošanu.
5.1.4. iesniegt Pircēja kontaktpersonai Preču tehnisko dokumentāciju (tehnisko
pasi, atbilstības sertifikāti, apliecinājumi u.c.) un lietošanas instrukcijas.
5.2. Pārdevējs tam Līgumā noteikto saistību izpildi nav tiesīgs nodot trešajām
personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas.
5.3. Pircējs apņemas pieņemt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem, ja piegādātā,
uzstādītā Prece atbilst visām Līguma un tā pielikumu prasībām un noteikumiem,
norēķināties par izgatavotajām, piegādātajām un uzstādītajām Precēm atbilstoši
Līguma noteikumiem.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja
šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja
iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem
pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet
ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai
Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa
Līgumā paredzēto saistību izpilde.
7. Garantijas
7.1.Preces garantijas termiņš tiek noteikts 24 mēneši, skaitot no dienas, kad Līdzēji
vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preču pavadzīmi - rēķinu.
7.2.Preču tehniskā apkope garantijas laikā jāveic 1 reizi gadā ik gadu.
7.3.Pārdevējs garantē, ka piegādātā, uzstādītā Prece atbilst Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem.
7.4.Parakstot Līgumu, Pārdevējs garantē un uzņemas jebkāda veida atbildību par to,
ka Preces atbildīs visām Līguma un tā pielikumu prasībām, kā arī kvalitātes,
drošības, u.c. prasībām, kuras ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos
aktos, kā arī visām prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības normatīvajos
aktos. Pārdevējs, parakstot Līgumu, apstiprina un piekrīt tam, ka Pārdevējs
uzņemas atbildību pret Pircēju un trešajām personām par sekām, Pircējam un
trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ko var izraisīt vai ir izraisījusi Preču
vai kādas to daļas neatbilstība Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
8. Līdzēju mantiskā atbildība
8.1. Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības
pieprasīt Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto
dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas.
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8.2. Līgumā noteikto Preču piegādes, uzstādīšanas nokavējuma gadījumā Pircējam ir
tiesības pieprasīt Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par
katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas.
8.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē noteikto Preču defektu novēršanas un/vai maiņas
termiņu, tad tas maksā Pircējam līgumsodu 25,00 EUR (divdesmit pieci euro) par
katru kavējuma dienu. Aprēķinātie līgumsodi Pārdevējam ir jāsamaksā 3 (trīs)
darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja rēķinu
par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
8.4. Gadījumā, ja Pārdevēja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Preču izgatavošanu,
piegādi un uzstādīšanu tiek bojāta trešo personu un/vai Pircēja manta vai nodarīts
kaitējums trešo personu un/vai Pircēja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad visus
radītos zaudējumus sedz Pārdevējs uz sava rēķina, kā arī Pārdevējs uzņemas visu
atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām.
8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes.
8.6. Līdzēji vienojas, ka Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez
atsevišķa brīdinājuma izteikšanas Pārdevējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas
Pārdevējam aprēķināti saskaņā ar Līgumu. Pircējam ir tiesības vienpusēji
aprēķināt līgumsodu, iesniegt Pārdevējam līgumsoda rakstisku aprēķinu un
paziņojumu par līgumsoda ieturēšanu no Līgumā noteiktā maksājuma.
9. Līguma grozījumi
9.1. Līgumu var grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Līguma grozījumus noformē
ar rakstveida vienošanos un pēc abu Līdzēju parakstīšanas tie kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. Līdzējiem, lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu
likumā noteiktās prasības.
10. Atkāpšanās no Līguma
10.1.Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to
Pārdevējam, gadījumos, ja Pārdevējs Preču piegādes termiņu (Līguma
3.1.1.apakšpunkts) kavē vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.
10.2.Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to
Pārdevējam, ja jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav
spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā.
10.3.Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas vai būtiski finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
111.panta trešā daļa).
10.4.Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski paziņojot par to
Pārdevējam, gadījumos, ja Pārdevēja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
10.5.Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
10.6.Gadījumā, ja Līdzēji no Līguma atkāpjas kāda Līdzēja vainas dēļ, kas
izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai
zaudējumu nodarīšana otram Līdzējam, tad Līdzējam, kurš ir vainojams Līguma
izbeigšanā, ir jāatlīdzina otram Līdzējam tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu,
kas tam rodas saistībā ar atkāpšanos no Līguma.
10.7.Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Pārdevēja vainas dēļ, tad Pārdevējs maksā
Pircējam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 20% apmērā no Līgumcenas,
saskaņā ar Pircēja sagatavotu rēķinu. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods
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Pārdevējam ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Pārdevējs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pircēja rēķinu, pārskaitot to uz
Pircēja norādīto bankas norēķina kontu.
11. Personas datu aizsardzība
11.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto
saistību izpildei, Līdzējs, kurš sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē
vai aizsargā kādā citā veidā un nodrošina, ka tie ir pieejami tikai īpaši ieceltiem
Līdzēju darbiniekiem.
11.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai
ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos
(t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un
aizsardzībai.
11.3. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par
piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita tiesiskā pamata
nodrošināšanu.
11.4. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos
fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai
normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.
11.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties
pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko
personu datus, attiecīgais Līdzējs pirms šādu datu nodošanas informē par to
otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
11.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos
fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma
izpildes nodrošināšanai.
11.7. Katrs no Līdzējiem ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu
nosūtīšanu, ja otrs Līdzējs nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk.
no attiecīgā Līdzēja darbiniekiem vai Apakšuzņēmējiem), ko tai uzliek šis
Līgums vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā gadījumā Līdzējs, kas
konstatē pārkāpumu, ir tiesīga pieprasīt otra Līdzēja nodoto datu atdošanu
atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otra Līdzēja sistēmām.
11.8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, Līdzējs nodod atpakaļ
no otra Līdzēja saņemtos personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj
piemērojamie normatīvie akti, iznīcina visus šādus datus un iesniedz rakstveida
apliecinājumu otram Līdzējam par šā apakšpunkta izpildi.
11.9. Līdzēji apliecina, ka:
11.9.1. personas datu apstrāde, tostarp nosūtīšana, tiek un arī turpmāk
tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un tikai
un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim;
11.9.2. ka tās sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem
par datu subjektus interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu
subjektu datu apstrādi;
11.9.3. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus
ilgāk par faktisko datu apstrādes periodu, ja vien piemērojamie
normatīvie akti neparedz citu kārtību;
11.9.4. bez otra Līdzēji rakstveida piekrišanas nepieļaus datu nodošanu
tālākai apstrādei Apakšuzņēmējiem. Ja ir saņemta šajā apakšpunktā
minētā piekrišana, nodrošinās, ka Apakšuzņēmējs izpilda visas šajā
Līgumā noteiktās saistības, kas attiecināmas uz personas datiem, un
iesniegs ar Apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju;
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11.9.5. uzglabās ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām,
nodrošinās, ka jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir
izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti, kāda
veida dati, kādiem mērķiem;
11.9.6. pēc otra Līdzēja pieprasījuma, ļaus attiecīgajam Līdzējam un
uzraugošajām valsts iestādēm iekļūt telpās, kuras attiecīgais Līdzējs
izmanto datu apstrādei, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto apstrādes
darbību pārbaudi.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa
un jauna apakšuzņēmēja piesaiste
Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt Pārdevēja
piedāvājumā Iepirkumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu
apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pircējs ir tiesīgs prasīt apakšuzņēmēja
viedokli par nomaiņas iemesliem.
Pārdevējs nepiekrīt Pircēja Iepirkumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
12.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras
dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
12.2.2.
tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā
Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz
kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies;
12.2.3.
apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi
pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu
piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.
Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevēja apakšuzņēmēju nomaiņu
vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet
ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Ja Pārdevējs neievēro Līguma 12.sadaļā noteikto iesaistītā apakšuzņēmēju
nomaiņas kārtību, Pircējs var apturēt Līguma izpildi līdz Pārdevējs ir novērsis
konstatētos pārkāpumus, Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.
Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju piegādātās Preces kvalitāti un
atbilstību Līguma nosacījumiem atbild Pārdevējs.

13. Strīdu izšķiršanas kārtība
13.1.Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Līdzējiem var rasties
Līguma darbības laikā, Līdzēji risina pārrunu ceļā.
13.2.Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie
izšķirami tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Citi noteikumi
14.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad
Līdzēji ir izpildījuši Līguma saistības.
14.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta
Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
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14.3. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību
un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
14.4. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja puses ir Ingrīda
Kajaka, tālr. 29551042, e-pasts: vidusskola@malpils.lv
14.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja puses ir Dmitrijs
Kreicers, tālr. 20006408, e-pasts: dmitrijs@kreicers.lv
14.6. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā
uz 7 (septiņām) lapām, Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs Pārdevējam, otrs Pircējam. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pielikumā: Tehniskais piedāvājums; Finanšu piedāvājums; Tehniskā specifikācija.
15. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pircējs
Mālpils novada dome
Reģ. Nr. 90000048398
Nākotnes iela 1, Mālpils LV–2152
AS “Swedbank”
konts LV83HABA0551035950700

Agris Bukovskis

Pārdevējs
SIA “Torensberg”
Reģ.Nr.40003831936
Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058
Luminor Bank AS
LV46NDEA0000082679129
Oļegs Ļebedevs

DOKUMENTS PARKASTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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