Vispārīgā vienošanās
par kancelejas preču un biroja papīra piegādi Zemgales plānošanas reģionam pēc
atsevišķiem pasūtījumiem
ZPR Nr. 5 /1-14.2/2019
2019.gada 23.janvārī
Zemgales plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002182529, juridiskā adrese Katoļu iela 2b, Jelgava
LV-3001 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tā izpilddirektora Valda Veipa personā, kurš rīkojas uz
Zemgales plānošanas reģiona nolikuma pamata, no vienas puses, un
SIA „Hermess”, reģ. Nr. 40003057181, juridiskā adrese Jelgavas ceļš 18, Tīraine, Mārupes nov.,
LV-2167 (turpmāk tekstā – Piegādātājs), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Juris Zablovskis, no
otras puses,
saskaņā ar Pasūtītāja organizētā iepirkuma ID Nr. ZPR2018/3 “Kancelejas preču un biroja
papīra piegāde Zemgales plānošanas reģionam pēc atsevišķiem pasūtījumiem” (turpmāk –
Iepirkums) rezultātiem Iepirkuma 1.DAĻĀ-Kancelejas preces (CPV kods: 30192700-8) un
2.DAĻĀ-Papīra kancelejas preces un citas preces (CPV kods: 30199000-0),
noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Noslēgtā Līguma ietvaros un termiņā Pasūtītājs, veicot atsevišķus pasūtījumus, pērk no
Piegādātāja un Piegādātājs pārdod un piegādā Pasūtītājam biroja papīru un kancelejas preces
(turpmāk tekstā – Preces) saskaņā ar šī Līguma un tam pievienotās Tehniskās specifikācijas ar
preču izcenojumiem (Pielikums Nr.1) nosacījumiem, kas sagatavota, atbilstoši Piegādātāja
tehniskajam un finanšu piedāvājumam Iepirkumā.
1.2. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājam radīsies nepieciešamība iegādāties tādas
kancelejas/biroja preces, kuras nav iekļautas Tehniskajā specifikācijā ar preču izcenojumiem
(Pielikums Nr.1), bet ar kuru tirdzniecību Piegādātājs nodarbojas, Pasūtītājs un Piegādātājs var
vienoties par pasūtījuma veikšanu un izpildi, ja konkrētās preces cena nepārsniegs nevienu no
Līgumā noteikto piegādājamo Preču cenām bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.3. Pasūtītājs Preces pasūta un pērk savas darbības nodrošināšanai, kā arī visu Pasūtītāja
īstenoto projektu vajadzībām.
2. Preču piegādes kārtība
2.1. Pasūtītājs pasūtīta Preču piegādi visā Līguma darbības laikā, nepārsniedzot Preču
pasūtījuma maksimālo finanšu apjomu Līguma darbības laikā, t.i., nepārsniedzot Preču
pasūtījumus par kopējo summu 41999,99 EUR bez PVN.
2.2. Pasūtītājs izvēlas Preces pēc pozīcijām un cenām, kas norādītas Līgumam pievienotajā
Tehniskajā specifikācijā ar preču izcenojumiem (Pielikums Nr.1).

2.3. Pasūtījumi tiek veikti rakstveidā, elektroniski, nosūtot konkrēto Preču aprakstu un
daudzumu no Pasūtītāja oficiālā e-pasta zpr@zpr.gov.lv Piegādātājam uz tā oficiālo e-pastu:
hermess@hermess.lv.
Pasūtītāja pasūtījumu paraksta sekojošas Pasūtītāja amatpersonas: izpilddirektors vai
administrācijas vadītāja.
2.4. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preces pēc atsevišķiem Pasūtītāja veiktajiem
pasūtījumiem 2 (divu) darba dienu laikā, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma/summas (bez noteiktas
pasūtījuma summas ierobežojuma).
2.5. Reizē ar Preču piegādi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Piegādātāja parakstītu Preču
piegādes apliecinošu dokumentu. Pasūtītājs parakstot Preču piegādes apliecinošo dokumentu,
apliecina Preču saņemšanas faktu.
2.6. Par Preču piegādes dienu uzskatāma diena, kad Piegādātājs piegādājis Preces Pasūtītājam
un Pasūtītāja pārstāvis parakstījies uz Preču piegādes apliecinošā dokumenta par Preču
saņemšanu.
3. Līguma maksimālā summa un norēķinu kārtība
3.1. Kopējais Preču pasūtījumu apjoms Līguma darbības laikā nepārsniegs 41999,99 EUR bez
PVN. Līguma maksimālajā summā ietverti Preču ar to piegādi izcenojumi.
3.2. Preces faktiska piegāde un nodošana Pasūtītājam dos tiesības Piegādātājam izrakstīt
rēķinu par pārdotajām un piegādātajām Precēm.
Piegādātāja rēķins par piegādāto Preču daudzumu un cenu no Pasūtītāja puses tiks apmaksāts
5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina faktiskās saņemšanas dienas (piezīme: e-pastā sūtīts rēķins, kurš
nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nesatur laika zīmogu, netiek uzskatīts par faktisku rēķina
saņemšanu).

4. Preces atbilstība un kvalitāte
4.1. Piegādātājs garantē tā pārdoto Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajiem standartiem un Preču ražotāja tehniskajiem noteikumiem.
4.2. Pasūtītāja pieprasītās Preces Piegādātājam jāpiegādā, ievērojot sekojošus, bet ne tikai,
kvalitātes nosacījumus :
1) precei jāatbilst Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā ar preču izcenojumiem (Pielikums Nr.1)
noteiktajiem preču vispārējiem aprakstiem;
2) attiecīgajai precei (ja attiecināms) ir atbilstoši jāfunkcionē (piemēram: līmlapiņām, līmlentēm,
pašlīmējošām aploksnēm un uzlīmēm ir jālīp, atbilstoši to nozīmei; pildspalvām vai to serdenēm ir faktiski
jāraksta; dzēšgumijām jādzēš; mitrajām salvetēm jābūt mitrām nevis izžuvušām; mapēm-reģistriem
jādarbojas un jābūt precīziem metāla piespiedēju mehānismiem, u.tml.);

3) Piegādātājs nedrīkst piegādāt preci, kuras vizuālais izskats neatbilst Pasūtītāja
statusam/prestižam, ja vien Pasūtītājs nav īpaši pasūtījis vai atsevišķi vienojies ar Piegādāju par
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ko citu (piemēram: veicot pildspalvu vai citu kancelejas priekšmetu pasūtījumus, Piegādātājs nedrīkst
piegādāt Pasūtītājam tādu preci, kas vizuāli domāta lietošanai bērniem vai citām mērķgrupām; u.tml.).
4.3. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču saņemšanas izteikt
pretenzijas Piegādātājam attiecībā uz piegādāto Preču faktisko daudzumu, kā arī minētajā termiņā
izteikt pamatotas pretenzijas par Preču kvalitāti.
Piegādātājam ir jāpiegādā (jānomaina) atbilstošas kvalitātes preces pēc Pasūtītāja pieprasījuma
tādā pašā termiņā, kā noteikts Līguma 2.4.punktā.
5. Pušu atbildība
5.1. Katra Līguma puse ir pilnā mērā atbildīga par Līguma nosacījumu izpildi un apņemas segt
otram līdzējam visus nodarītos zaudējumus (tiešos, netiešos), kas radušies puses prettiesiskas,
bezatbildīgas vai nolaidīgas darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.2. Par pasūtīto Preču piegādes termiņu kavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Piegādātājam
līgumsoda samaksu 0.5% (piecu desmitdaļu procenta) apmērā par katru kavēto kalendāro dienu
no nepiegādāto Preču pasūtījuma summas, taču kopsummā ne vairāk kā 10% apmērā no pasūtīto,
taču savlaicīgi nepiegādāto Preču vērtības. Līgumsodu šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt
no vēl nesamaksātas summas par saņemtajām Precēm.
5.3. Par piegādāto Preču apmaksas termiņa kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam
līgumsoda samaksu 0.5% (piecu desmitdaļu procenta) apmērā no termiņā nenomaksātās summas
par katru kavēto kalendāro dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% apmērā no savlaicīgi
neapmaksāto preču vērtības.
5.4. Līgumsoda faktiska samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes.
5.5. Ja Piegādātājs kavē vai nespēj veikt pasūtīto Preču piegādi ilgāk par 5 (piecām) darba
dienām no Līgumā noteiktā pasūtījuma piegādes termiņa beigām Preču piegādēm, Pasūtītājs var
šādu vai ekvivalentu preci iegādāties pie cita pārdevēja/piegādātāja. Šādā gadījumā Piegādātājam
ir jākompensē Pasūtītājam attiecīgo preču cenas starpību, ja tā pie cita piegādātāja ir lielāka.
5.6. Nepārvarama vara (force majeure).
5.6.1. Līdzēji nav atbildīgi par force majeure (ārkārtēju apstākļu) rašanos un iestāšanos, ko tie
nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst Līguma slēgšanas un tā izpildes laikā (dabas stihijas, kara
darbība, masu nekārtības) un kuru rezultātā pilnībā vai daļēji nav izpildītas Līgumā noteiktās
saistības vai arī kavēta to izpilde.
5.6.2. Nepārvaramas varas iestāšanos iespēju robežās jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu
institūciju izziņu. Līdzējiem nekavējoties ir jāinformē vienam otru par šādu apstākļu iestāšanos
un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu līdzēju zaudējumu veidošanos.
5.6.3. Nesavlaicīgs paziņojums otrai pusei par force majeure apstākļu iestāšanos, atņem
kavējošajai pusei tiesības atsaukties uz force majeure apstākļiem kā Līguma izpildes kavējuma
iemeslu.
5.6.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu,
kuru līdzēji nosaka, atsevišķi vienojoties.
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6. Līguma darbības termiņš un Līguma laušanas nosacījumi
6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 48 (četrdesmit
astoņus) mēnešus.
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā atsevišķo pasūtījumu summa būs sasniegusi 41999,99
EUR bez PVN, Līgums tiks izbeigts pirms termiņa.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības, neatlīdzinot Piegādātājam nekādus zaudējumus, vienpusēji
atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot Piegādātājam, jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) Piegādātājs kavē pasūtīto un pieņemto izpildei Preču piegādes termiņu vairāk kā par 7
(septiņām) darba dienām,
2) iepriekšējo četru mēnešu laikā Piegādātājam ir 4 (četri) vai vairāk Preču piegādes termiņu
kavējumu gadījumu.
Par Līguma laušanas dienu šajā punktā norādītajos gadījumos uzskatāma paziņojuma
nosūtīšanas diena Piegādātājam, vai arī diena, kuru paziņojumā norādījis Pasūtītājs.
6.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa Publisko iepirkumu likuma
64.pantā minētajos gadījumos, nosūtot Piegādātājam rakstveida paziņojumu.
6.4. Pasūtītājam būs tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja, atbilstoši
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajam, Līgumu
nebūs iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam tiks piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas.
7. Citi nosacījumi
7.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61.pantā minētajos
gadījumos un kārtībā, atbilstoši Līguma saturam un mērķim. Jebkuri Līguma papildinājumi vai
vienošanās pie Līguma stājās spēkā pēc abu līdzēju parakstīšanas.
Jebkura atsauce uz Līgumu, nozīmē arī atsauci uz tā pielikumiem un jebkuriem grozījumiem.
7.2. Jebkuras rakstiskās vēstules, paziņojumi, Preču pasūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem
Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā un termiņos vai analoģiskā normatīvā aktā noteiktā kārtībā,
ja pirmais zaudējis spēku.
7.3. Strīdi, kas varētu rasties starp līdzējiem Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti
sarunu un sarakstes ceļā. Savstarpējās rakstiskās pretenzijas puses izskata 10 darba dienu laikā no
to saņemšanas, ja vien no Līguma izrietošie nosacījumi vai Līguma pildīšana/nepildīšana saistīta
ar nepieciešamu ātrāku saņemtās pretenzijas izskatīšanu..
Gadījumā, ja līdzēji nav panākuši vienošanos, puse, kura uzskata, ka ir aizskartas tās
likumiskās intereses un/vai tiesības, var griezties ar attiecīgiem prasījumiem vispārējās
jurisdikcijas tiesā.
Izšķirot strīdu tiesā, tiek noteikta līgumiskā piekritība – pirmā instances tiesa ir Zemgales
rajona tiesa (Jelgavā) - atbilstoši Pasūtītāja juridiskajai adresei.
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7.4. Līguma pamatteksts sastādīts uz 5 lapām, Tehniskā specifikācija ar preču izcenojumiem
(Pielikums Nr.1) - uz 13 lapām. Viens Līguma ar Pielikumu eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja,
bet otrs - pie Piegādātāja.
8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pasūtītājs:

Zemgales plānošanas reģions

Piegādātājs:

SIA „Hermess”

Katoļu iela 2b, Jelgava LV-3001

Jelgavas ceļš 18, Tīraine, Mārupes nov.,
LV-2167

Reģistrācijas Nr. 90002182529

Reģistrācijas Nr. 40003057181

Norēķinu konts: atbilstoši attiecīgajai
aktivitātei/projektam

AS SEB Banka
Norēķinu konta Nr.LV92UNLA0050005561951
Kods: UNLALV2X

Izpilddirektors

Valdes priekšsēdētājs

/personisks paraksts/

/personisks paraksts/

_________________________
Valdis Veips

_________________________
Juris Zablovskis
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