Līgums Nr. _____________
Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde
(TM 2015/04)
Rīgā

2015. gada ___. ____________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045) tās __________
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr. 243
„Tieslietu ministrijas nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karkadē” (reģistrācijas Nr. 50103327811) tās
__________ personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras
puses, kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu un 67. panta pirmo daļu, un iepirkuma
„Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde” (Identifikācijas Nr. TM 2015/04) komisijas 2015. gada
9. aprīļa lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt ziedus un ziedu kompozīcijas
(turpmāk – Preces) saskaņā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā tehnisko specifikāciju
(Līguma 1. pielikums).
2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Preču piegādi Līguma ietvaros 2 (divus)
gadus, nepārsniedzot Līguma kopējo summu EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro
un 00 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) normatīvajos
aktos noteiktajā apmērā jeb 12 396,69 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši
euro un 69 centi) bez PVN. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības neizmantot visu
Līguma kopējo summu.
2.2. Samaksu par Preču piegādi Pasūtītājs veic 1 (vienu) reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī
veiktajām Preču piegādēm 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina
saņemšanas. Izpildītājs rēķinu iesniedz 8.3.1. apakšpunktā minētajam Pasūtītāja
pilnvarotajam pārstāvim.
2.3. Konkrētas Preces un to cenas ar PVN ir norādītas Līguma 1. pielikumā. Preču cenā
ietvertas arī Preču piegādes izmaksas.
3. Preču piegādes noteikumi
3.1. Izpildītājs Preces piegādā Pasūtītājam atsevišķās vienībās saskaņā ar Pasūtītāja pilnvaroto
pārstāvju (Līguma 8.3. apakšpunkts) pieteikumu (turpmāk – pieteikums), kurā norāda
piegādājamās Preces, to daudzumu un piegādes termiņu.
3.2. Izpildītājs piegādā Preces Pasūtītāja telpās Brīvības bulvārī 36 (ieeja no Tērbatas ielas),
Rīgā.
3.3. Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji pieteikumus izsaka mutiski pa tālruni __________ vai
nosūta pa e-pastu: __________.
3.4. Izpildītājs nodrošina Preču piegādi 3 (trīs) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža
vai pieteikumā norādītajā laikā, kas nav īsāks par 3 (trīs) stundām.
3.5. Preces uzskatāmas par piegādātām, kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis saņem
pieteikumā norādītās Preces un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma
3.9. punkts).
3.6. Izpildītājs piegādā Preces iepakojumā, kas nodrošina Preču kvalitātes saglabāšanu, tās
transportējot, un pasargā no ārējo apstākļu ietekmes.
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3.7. Ja Preces ir Līguma vai pieteikuma noteikumiem neatbilstošas vai Preces nav
kvalitatīvas, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda
konstatētos trūkumus un nepilnības, kā arī termiņu, kādā Izpildītājs piegādā Līguma un
pieteikuma noteikumiem atbilstošas un kvalitatīvas Preces (turpmāk – Trūkumu akts).
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atkārtotas Preču piegādes, norādot
to Trūkumu aktā.
3.8. Ja Izpildītājs nav piegādājis Preces Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā vai Trūkumu
aktā norādītajā termiņā, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis par to sagatavo un paraksta aktu
(turpmāk – Nokavējuma akts). Ja Pasūtītājam Preces vairs nav nepieciešamas sakarā ar
Izpildītāja nokavējumu, Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības atteikties pieņemt
Preces, norādot to Nokavējuma aktā.
3.9. Preču piegādes izpildi noformē ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Nodošanas un
pieņemšanas akts noformējams atbilstoši nodošanas un pieņemšanas akta veidlapai
(Līguma 2. pielikums).
3.10. Izpildītājs Preces piegādā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai citā laikā, ja
par to vienojas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs.
4. Pušu atbildība
4.1. Ja Pasūtītājs Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā nav samaksājis Izpildītājam par Preču
piegādi, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5%
(nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas visā Līguma
darbības laikā. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību
izpildes pilnā apjomā.
4.2. Ja Izpildītājs nepiegādā Preces Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā vai Trūkumu aktā
norādītajā termiņā vai piegādā Līgumam vai pieteikumam neatbilstošas Preces, vai
piegādā nekvalitatīvas Preces, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam
līgumsodu pieteikumā norādīto Preču summas apmērā.
4.3. Līguma nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā Puse, kura pie tā vainojama,
sedz visus ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
4.4. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pilnā
apjomā, izņemot, ja Pasūtītājs ir atteicies no Preču piegādes, sagatavojot Trūkumu vai
Nokavējuma aktu.
5. Nepārvaramas varas apstākļi
5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma
noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses
kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus
apstākļus: karš, nemieri, sabotāža, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas,
ugunsgrēki un citi tamlīdzīgi apstākļi.
5.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, nekavējoties par to
paziņo otrai Pusei.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
6.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7. Līguma izbeigšanas kārtība
7.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
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7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to 1 (vienu) kalendāro mēnesi
iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādām
izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
7.3. Ja Līguma 5. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti,
Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā
tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma
grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji ir:
8.3.1. __________;
8.3.2. __________;
8.3.3. __________.
katra atsevišķi Līgumā sauktas - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.
8.4. Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji saskaņo Preču piegādes laiku, paraksta nodošanas un
pieņemšanas aktu, Trūkumu aktu, Nokavējuma aktu.
8.5. Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji ir:
8.5.1. __________;
8.5.2. __________.
8.6. Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji koordinē un uzrauga kvalitatīvu Līguma izpildi no
Izpildītāja puses, saskaņo Preču piegādes laiku, kā arī paraksta nodošanas un
pieņemšanas aktus.
8.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu,
kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Pasūtītāja pilnvarotajiem
pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību
par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei.
8.7. Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija” un 2. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa”, kas ir
neatņemamas Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem
viens ir Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam.
9. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģ. Nr. 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
__________
Kods: __________
Konta Nr. __________

SIA “Karkadē”
Reģ. Nr. 50103327811
Ozolciema iela 16/7-70, Rīga, LV-1058
Banka: __________
Kods: __________
Konta Nr. __________

____________________
__________

____________________
__________
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1. pielikums
2015. gada ____. _____________
līgumam Nr. _________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un SIA “Karkadē”

Tehniskā specifikācija
Nr.

Preču
nosaukums

1.

Apaļie pušķi

Preču sastāvdaļas
1.1. No grieztiem ziediem un zaļumiem (ø ~
25 cm, h līdz 25 cm)
1.2. No sezonas ziediem un zaļumiem (ø ~ 35 cm,
h līdz 35cm)
1.3. No grieztiem ziediem un zaļumiem (ø ~ 50 cm,
h ~ 50 cm)

2.

Griezto ziedu
kompozīcijas

3.

Grieztie ziedi:

2.1. No rozēm un dekoratīvajiem materiāliem, (ø ~
50 cm, h ~ 50 cm)
2.2. No grieztiem sezonas ziediem un dekoratīviem
materiāliem (ø ~ 50 cm, h ~ 50 cm)
3.1. 1 Gerbera, zaļumi
3.2. 1 Antūrija, zaļumi
3.3. 1 Liliju zars, zaļumi
3.4. 1 Amarillis
3.5. 1 Roze (50 – 60 cm)
3.6. 1 Gerbera
3.7. 1 Antūrija
3.8. 1 Liliju zars
3.9. 1 Gladiola
3.10. 1 Krizantēma
3.11. 1 Kalla
3.12. 1 Neļķe
3.13. 1 Alstromērija
3.14. 1 Frēzija
3.15. 1 Dendrobiji
3.16. 1 Īriss
3.17. 1 Sezonas zieds
3.18. Zaļumi
3.19. Latvijas karoga krāsas lenta 2 cm plata ( 1m )

Cena par 1
vienību ar
PVN, EUR
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4.

Galda
kompozīcijas

4.1. Zemās galda kompozīcijas no sezonas ziediem (ø
~ 25 cm, h ~ 25 cm)
4.2. Zemās galda kompozīcijas no rozēm un
dekoratīviem materiāliem (ø ~ 25 cm, h ~ 25
cm)

5.

Svētku
kompozīcijas
un vainagi

5.1. Kompozīcija ø no ~ 25 – 34 cm, dažādi ziedi

6.

Telpaugi

7.

Sēru pušķis

5.2. Kompozīcija ø no ~ 35 – 49 cm, dažādi ziedi
5.3. Kompozīcija Ø no ~ 50 – 70 cm, dažādi ziedi
5.4. Kompozīcija Ø no ~ 100 – 150 cm, h līdz 100
cm, ziedu skaits līdz 50 gab.
5.5. Vainags ø 30 cm – ozolu zari ar lapām
5.6. Vainags ø 30 cm – ozolu zari ar lapām, dažādi
ziedi
5.7. Ziemassvētku kompozīcija - skujas, čiekuri,
stikla bumbuļi, kanēlis, dekoratīvi palīgmateriāli,
1 svece, diametrs 20 cm, veidota uz plastmasas
paliktņa
5.8. Ziemassvētku kompozīcija - skujas, čiekuri,
stikla bumbuļi, dekoratīvi ābolīši, 4 zemas
sveces, garums 40 cm
5.9. Adventes vainags - dabīgu skuju pamatne,
čiekuri, dekoratīvi augļi, kanēlis, palīgmateriāli,
4 sveces, diametrs 35 cm
5.10. Adventes vainags - dabīgu skuju pamatne,
čiekuri, dekoratīvi augļi, kanēlis, palīgmateriāli,
4 sveces, diametrs 45 cm
5.11. Adventes vainags - dabīgu skuju pamatne,
čiekuri, dekoratīvi augļi, kanēlis, palīgmateriāli,
diametrs 30 cm
6.1. H no 150 – 190 cm
dracaena,
gumijkoks
6.2. H no 100 – 150 cm
dracaena,
zamioculcas,
gumijkoks
6.3. H no 50 līdz 100 cm
dracaena,
dīfenbahija,
antūrija
6.4. H līdz 50 cm
spatifīla,
frīzeja,
orhideja – Phalaenopsis
7.1. 20 neļķes, zaļumi
7.2. 20 sīkziedu krizantēmas, zaļumi, melna atlasa
lenta
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8.

Sēru vainagi
un štrausi

8.1. Vainags Ø 80 cm – skuju pamats, rozes
8.2. Vainags Ø 80 cm – skuju pamats, rozes, gerberas
8.3. Vainags Ø 80 cm – skuju pamats, rozes, sīkziedu
krizantēmas
8.4. Vainags Ø 80 cm – skuju pamats, neļķes
8.5. Vainags Ø 60 cm – skuju pamats, rozes
8.6. Vainags Ø 60 cm – skuju pamats, rozes, sīkziedu
krizantēmas
8.7. Vainags Ø 60 cm – skuju pamats, neļķes
8.8. Štrauss – neļķes, egļu zari, zaļumi, sēru lenta
8.9. Štrauss – rozes, egļu zari, zaļumi, sēru lenta
8.10. Štrauss – gerberas, egļu zari, zaļumi, sēru lenta
8.11. Sēru lenta ar tekstu – atlasa
8.12. Sēru lenta ar tekstu – linu
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2. pielikums
2015. gada ____. _____________
līgumam Nr. _________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un SIA “Karkadē”

Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa
Nodošanas un pieņemšanas akts
Rīgā

20__. gada ___. ____________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (turpmāk – Pasūtītājs) tās pilnvarotās pārstāves
_________________________personā,
kura
rīkojas,
pamatojoties
uz
2015. gada
____. _______________ līguma Nr. ______________ „Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde”
(TM 2015/04) (turpmāk – Līgums) 8.3. un 8.4. punktiem, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Karkadē” (turpmāk –Izpildītājs) tās __________ personā, kura
rīkojas, pamatojoties uz Līguma 8.5. un 8.6. punktu, no otras puses, sastāda šādu aktu:
1. Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja 20__. gada
____. ______________ pieteikumu piegādātās Preces:
1) ___________________________________________________________________;
(Nosaukums, cena ar PVN, daudzums, summa ar PVN)
2) ___________________________________________________________________...
2. Preces piegādātas atbilstoši Līguma noteikumiem un labā kvalitātē.
3. Piegādāto Preču kopējā summa EUR_____________________________ (ar PVN).
4. Šis akts ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros: Pasūtītājam un Izpildītājam pa vienam eksemplāram.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģ. Nr. 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
__________
Kods: __________
Konta Nr. __________

Izpildītājs:
SIA “Karkadē”
Reģ. Nr. 50103327811

________________________
_________________

_______________________
_________________

Ozolciema iela 16/7-70, Rīga, LV-1058
Banka: __________
Kods: __________
Konta Nr. __________

