LĪGUMS Nr. JAK/2018/7/ESF
par būvmateriālu, elektropreču un santehnikas piegādi
Jēkabpils, 2018.gada 19.martā
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reģistrācijas Nr.90011018726, tās direktores Ritas Poles personā,
kura rīkojas saskaņā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikumu, turpmāk tekstā “PIRCĒJS”, no
vienas puses, un
SIA “DEPO DIY”, reģ.Nr.50003719281, tās valdes priekšsēdētāja Andra Kozlovska personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā “PĀRDEVĒJS”, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma “Būvmateriālu, elektropreču un
santehnikas iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vajadzībām”, ID.Nr.JAK 2018/3ESF, turpmāk
tekstā “IEPIRKUMS”, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā “LĪGUMS”:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. Līguma priekšmets
Pircējs pasūta un Pārdevējs apņemas veikt būvmateriālu, elektropreču un santehnikas (turpmāk –
Prece) piegādi saskaņā ar Līguma un tā pielikuma “Tehniskais un finanšu piedāvājums”
noteikumiem. Līguma pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums” ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu lielgabarīta Preces vai Preces, kuras pasūtījuma summa
ir EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) vai
vairāk, piegādi veic ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem, ja
vien to tieši nav uzņēmies Pircējs.
Pārdevējs Līguma 1.2.punktā noteiktās Preces piegādi Pircējam veic uz šādām adresēm:
1.3.1. Pasta iela 1, Jēkabpils;
1.3.2. Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas novads.
Pārdevējs nodrošina Preces izsniegšanu Pircējam, ja Preces piegādi uzņēmies Pircējs, šādā
adresē: “Jēkabpils veikals”, Kļavu iela 1, Jēkabpils, darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 20.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00, svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00.
Līguma izpilde daļēji tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas
ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas ietvaros” (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001), 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” (vienošanās Nr.8.4.1.0/16/I/001) un ESF projekta “Profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
(vienošanās Nr.8.5.1.0/16/I/001) līdzekļiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa visā Līguma darbības laikā nepārsniegs EUR 41 999,00 (četrdesmit viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN. Papildus Līguma summai
Pircējs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
2.2. Līguma pielikumā norādītās Preču cenas ir fiksētas un nemainīgas visā Līguma darbības laikā,
izņemot Līguma 2.4.punktā noteiktajā gadījumā.
2.3. Pircējs ir tiesīgs iegādāties Preces, kas nav norādītas Līguma pielikumā, par Pārdevēja preču
mazumtirdzniecības cenu, piemērojot Pārdevēja atlaidi 11% (vienpadsmit procenti) no dienas
mazumtirdzniecības cenas.
2.4. Ja Līguma darbības laikā Pārdevējs rīko akcijas, kuru laikā Līguma pielikumā noteiktās Preces
tiek pārdotas par zemākām cenām nekā noteikts Līgumā, Pārdevējs par to informē Pircēju un
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piegādā Pircējam Preces par akcijas cenām.
2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta PVN likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta
atbilstoši izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek
nemainīga.
2.6. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, ja Līgumā attiecībā uz atsevišķām izmaksām tieši
nav noteikts savādāk – Preces cena, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), Preces piegāde (ja tāda
Precei paredzēta), kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, garantijas saistību
izpildi u.c.
2.7. Pircējs samaksu par Preci, atbilstoši faktiski piegādātajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz
Pārdevēja Līgumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces
pavadzīmes – rēķina abpusējās parakstīšanas.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā
norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.
2.9. Pārdevējam ir pienākums informēt Pircēju, tiklīdz Pārdevēja izmaksas sasniedz Līguma summu
(vai arī apturēt Preču piegādi, tiklīdz Pārdevēja izmaksas ir sasniegušas Līguma summu), un
saskaņot turpmāko rīcību.
2.10. Pārdevējam rēķinā obligāti jānorāda: Preču nosaukumi, skaits, maksājuma pamatsumma, PVN
likme un kopējā maksājuma summa. Papildus jānorāda šī Līguma numurs, datums, Iepirkuma
nosaukums un identifikācijas numurs.
2.11. Pārdevējam, izrakstot pavadzīmi – rēķinu par Precēm, kas iegādātas Eiropas Savienības fondu
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi
Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros, papildus
Līguma 2.10.punktā uzskaitītajam, jānorāda arī projekta nosaukums – “Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās identifikācijas
Nr.7.2.1.2./15/I/001.
2.12. Pārdevējam, izrakstot pavadzīmi – rēķinu par Precēm, kas iegādātas Eiropas Savienības fondu
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” (vienošanās Nr.8.4.1.0/16/I/001) ietvaros, papildus Līguma 2.10.punktā
uzskaitītajam, jānorāda arī projekta nosaukums – “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”, vienošanās identifikācijas Nr.8.4.1.0/16/I/001.
2.13. Pārdevējam, izrakstot pavadzīmi – rēķinu par Precēm, kas iegādātas ESF projekta “Profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
(vienošanās Nr.8.5.1.0/16/I/001) ietvaros, papildus Līguma 2.10.punktā uzskaitītajam, jānorāda
arī projekta nosaukums – “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, vienošanās identifikācijas Nr.8.5.1.0/16/I/001.
2.14. Ja Pārdevējs nav iekļāvis, attiecīgi, Līguma 2.10., 2.11., 2.12. un/vai 2.13. punktā noteikto
informāciju pavadzīmē – rēķinā, Pircējam ir tiesības prasīt Pārdevējam veikt atbilstošas
korekcijas un līdz brīdim, kamēr Pārdevējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Pārdevējam
pienākošos summu. Šajā punktā paredzēto tiesību izmantošana, neapmaksāt Pārdevēja izrakstīto
pavadzīmi – rēķinu, nav uzskatāma par savlaicīgu rēķinu nesamaksu, kas dod Pārdevējam
tiesības saņemt līgumsodu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību.
3. Preces pasūtīšana, piegāde un pieņemšana
3.1. Pircējs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu Preču sortimentu un apjomu un pasūtījumus veic
atbilstoši nepieciešamībai. Par pasūtījumu Līguma izpratnē uzskatāms Pircēja Līgumā noteiktās
kontaktpersonas elektronisks (e-pasta) pieprasījums Pārdevēja Līgumā noteiktajai
kontaktpersonai Preces piegādei.
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3.2. Pārdevējs Līguma 1.2.punktā noteiktās Preces piegādi Pircējam veic ne vēlāk kā 2 (divu) darba
dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preču
pieņemšanas – nodošanas vietu un laiku.
3.3. Precēm jābūt jaunām, nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām tehniskajai
specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.
3.4. Vienlaicīgi ar Precēm Pārdevējs nodod Pircējam visu Preču pavadošo dokumentāciju,
izpilddokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā) un garantijas dokumentāciju, ja tāda
konkrētajām Precēm ir paredzēta.
3.5. Preču pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Preču pavadzīmes – rēķina, kas apliecina Preču
pieņemšanu – nodošanu, abpusēju parakstīšanu.
3.6. Pircējam ir tiesības, pirms pavadzīmes – rēķina parakstīšanas, nepieņemt no Pārdevēja Preces,
kurām ir acīmredzami trūkumi vai neatbilstība pasūtījumam, un pieprasīt attiecīgo Preču
apmaiņu vai papildināšanu.
3.7. Pārdevējs nodrošina Līguma 3.6.punkta noteiktajā kārtībā konstatēto neatbilstību novēršanu 2
(divu) darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir paziņojis par šīm neatbilstībām.
3.8. Jautājumi par Preču atbilstību Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja
4 (četru) nedēļu laikā vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta
slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus,
bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
4. Līguma darbības termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus
vai līdz brīdim, kad kopējā no Līguma izrietošā visu pasūtījumu summa sasniedz EUR 41 999,00
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), atkarībā no tā, kurš
nosacījums iestājas pirmais. Gadījumā, ja Līguma summa 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nav
apgūta, Puses vienojoties var pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma summas sasniegšanai,
bet ne vairāk kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
5. Garantija
5.1. Preces garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas dienas, ja
garantijas saistības konkrētajai Precei ir noteiktas.
5.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces apmaiņu visā garantijas termiņa periodā, izņemot
gadījumus, ja bojājums radies nepareizas Preces ekspluatācijas un/vai uzglabāšanas rezultātā.
5.3. Ja Pircējs Līguma 5.1.punktā norādītajā garantijas termiņā konstatē Preces neatbilstības un/vai
trūkumus, tas pēc neatbilstību un/vai trūkumu konstatēšanas sastāda aktu par konstatētajām
neatbilstībām un/vai trūkumiem (turpmāk – Defektu akts).
5.4. Pārdevējam Defektu aktā norādīto Preces trūkumu novēršana (vai, ja Preces trūkumu novēršana
nav iespējama – Preces nomaiņa) ir jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu
akta sastādīšanas dienas.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6. Pušu saistības un atbildība
Ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, vainīgā Puse par katru no tām
maksā otrai Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu EUR 100,00 (viens simts
euro un 00 centi) apmērā.
Ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā
(termiņā), vainīgā Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% (nulle
komats piecu procentu) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
Pircējam, par to iepriekš brīdinot Pārdevēju, ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Pārdevējam par
veikto Preču piegādi maksājamo summu tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
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6.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas otrai Pusei par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tā personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp, rupjas neuzmanības, ļaunā
nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6.6. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm, darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami
Līguma pilnīgai izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas Pārdevējs. Šo risku uzņemas
Pircējs, ja:
6.6.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu
dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
6.6.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pircēja iniciatīvas, Pircējam precizējot vai papildinot
Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
6.6.3. Līgums objektīvu, no Pārdevēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek
veikti neparedzētie darbi.
6.7. Pircējam ir šādas tiesības:
6.7.1. dot Pārdevējam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
6.7.2. saņemt no Pārdevēja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem
Līguma izpildes jautājumiem;
6.7.3. apturēt Līguma izpildi ārējos normatīvajos aktos vai Ministru kabineta 2016.gada
20.septembra instrukcijā Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku
līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk –
instrukcija) noteiktajos gadījumos;
6.7.4. apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējos normatīvajos aktos vai instrukcijā
noteiktajos gadījumos;
6.7.5. atkāpties no Līguma ārējos normatīvajos aktos vai instrukcijā noteiktajos gadījumos;
6.7.6. aizstāt Pircēju kā Pusi ar citu iestādi, ja Pircēju kā iestādi reorganizē vai mainās tā
kompetence.
6.8. Pārdevējam ir šādi pienākumi:
6.8.1. saskaņot ar Pircēju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
6.8.2. laikus informēt Pircēju 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.
7. Nepārvarama vara
7.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem instrukcijas 2.19.sadaļas 162.punkta izpratnē tiek atzīts
notikums, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
7.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
7.1.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
7.1.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
7.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
7.2. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt
iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši
no nepārvaramas varas).
7.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma noteikumu 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.
7.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
(ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem
apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir
iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam
ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur
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ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.5. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no
savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri
radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
8. Apakšuzņēmēji
Pārdevējs piesaista savā

8.1. Preču piegādes veikšanai
Iepirkuma piedāvājumā minētos
apakšuzņēmējus.
8.2. Pārdevējs atbild par apakšuzņēmēju veikto piegāžu atbilstību šī Līguma prasībām.
8.3. Pārdevējs apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē drīkst
veikt, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Pircēju un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
62.pantā noteikto kārtību.
8.4. 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 saņemta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies
atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus
risināt tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
10. Atkāpšanās no Līguma, Līguma atcelšana un izbeigšana
10.1. Līgums var tikt izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.2. Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Pārdevēja izmaksas sasniedz Līgumā noteikto kopsummu
(Līguma 2.1.punkts).
10.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma arī šādos gadījumos:
10.3.1. Pārdevējs ir nokavējis izpildījuma termiņu ilgāk kā par 20 (divdesmit) kalendārajām
dienām;
10.3.2. izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā
termiņā;
10.3.3. Pārdevējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai
apliecinājumus;
10.3.4. Pārdevējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu
attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
10.3.5. ir pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai
liegs Pārdevējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas
negatīvi ietekmē Pircēja tiesības, kuras izriet no Līguma;
10.3.6. Pārdevējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
10.3.7. Pārdevējs Pircējam nodarījis zaudējumus;
10.3.8. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Pārdevēja darbību vai
bezdarbību ir noteikusi Eiropas Savienības fondu finansēta projekta izmaksu korekciju
25% vai lielākā apmērā no Līguma summas;
10.3.9. Pārdevējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Pārdevējs nav sasniedzams
juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
10.3.10. citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
10.3.11. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma
izmaksu korekcija 100% apmērā.
10.4. Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos:
10.4.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
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10.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pircējam ir būtiski samazināts vai atcelts Eiropas
Savienības fondu finansējums, ko Pircējs plānoja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
10.5. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts
Līgumā noteiktajā termiņā neceļ iebildumus.
10.6. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi brīdināta
par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu Līgumā
noteiktajā termiņā.
11. Datu aizsardzība
11.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus
(turpmāk – dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir
tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt
tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas
Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot
datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
11.2. Katra Puse var pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses
nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi,
pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu
pieprasījumu nosūtot elektroniski uz Pārdevējs e-pasta adresi: PersonasDati@depo.lv un/vai uz
Pircēja e-pasta adresi: koledza@jak.lv.
11.3. Pircējs apliecina, ka:
11.3.1. šajā Līgumā norādītā informācija par Pircēja pilnvaroto personu datu iesniegšanu
Pārdevējam ir saskaņota ar attiecīgajām Pircēja pilnvarotajām personām un tās ir
informētas par viņu personas datu iekļaušanu šajā Līgumā, nodošanu Pārdevējam,
ievadīšanu un apstrādi Pārdevēja datu bāzē, lai izmantotu šī Līguma 1.1.punktā minēto
mērķu sasniegšanai;
11.3.2. Pircēja pilnvaroto personu iespējamā datu iesniegšana parāda atgūšanas pakalpojuma
sniedzējam vai citai personai ir saskaņota ar attiecīgajām Pircēja pilnvarotajām
personām un tās ir informētas par viņu personas datu nodošanu parāda atgūšanas
pakalpojuma sniedzējam vai citai personai, ar mērķi izmantot Pārdevējam pienākošas
naudas summas atgūšanai;
11.3.3. Pircējs uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja
šajā Līguma nodaļā Pircēja sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un Pircējs ar
pilnvarotajām personām nebūs saskaņojis datu apstrādi.
12. Citi noteikumi
12.1. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami
tikai Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā un piektajā daļā minētajos gadījumos. Jebkuras
izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūs par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā tikai
tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un tās parakstījušas abas Puses.
12.2. Pusēm ir pienākums nekavējoties (bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) informēt vienai otru
par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un
kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz pilnvarotajiem pārstāvjiem.
Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. Ja kāda Puse nav sniegusi
informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies
otrai Pusei.
12.3. Pircēja pilnvarotais pārstāvis: Anna Aleksejeva, e-pasts: anna.aleksejeva@inbox.lv, tālrunis
28314322.
12.4. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis: kompleksās pārdošanas vadības nodaļas speciālists, tālrunis
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26691413/67064297, fakss 67064101, e-pasts: pasutijumi@depo.lv.
12.5. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi:
12.5.1. kontaktēties ar Pusēm par Līguma izpildes jautājumiem;
12.5.2. koordinēt kvalitatīvu Līguma izpildi;
12.5.3. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
12.6. Līgums sagatvots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, kopā ar pielikumu (Tehniskais
un finanšu piedāvājums) uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, katrai no
Pusēm tiek nodots pa vienam eksemplāram.
13. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Pārdevējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
SIA “DEPO DIY”
Reģ. Nr.90011018726
Reģistrācijas Nr.50003719281
Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
PVN reģ.Nr.LV50003719281
Banka: Valsts kase
Adrese: Noliktavu iela 7, Dreiliņi,
Kods: TRELLV22
Stopiņu novads, LV-2130
Konts: LV94TREL715069101100B
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV29UNLA0050006063023
___________________
/Direktore Rita Pole/
z.v.

______________________________
(Valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis)
z.v.
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