
LĪGUMS NR. _____________________ 

Par produkcijas piegādi 

Rīgā                                                                                                                     2017.gada “________”. ________________________ 

LĪGUMSLĒDZĒJU PUSES: 

Izpildītājs: 

SIA “Melwood”, reģ. Nr. 40103873211 

Juridiskā adrese: Ūbeles iela4-3, Rīga, LV-1073 

Banka: A/S Swedbank 

Konta Nr.: LV24HABA0551040418224 

Klientu serviss: +371 28124239 

e-mail: sia.melwood@gmail.com 

web: www.melwood.lv 

Pasūtītājs:  (Nosaukums/Vārds, Uzvārds) ___________________________________________________ 

PVN Nr./Personas kods _________________________________________________________-_________ 

Adrese _______________________________________________________________________________ 

Banka, Konta Nr. _______________________________________________________________________ 

Kontakti (tālr., e-mail) ___________________________________________________________________ 

1. Līguma priekšmets 
1.1. “Pasūtītājs” pasūta un apņemas apmaksāt, bet “Izpilditājs” apņemas izgatavot MĒBELES: 

______________________________   _____ gab.    ______________________________   _____ gab. 

______________________________   _____ gab.    ______________________________   _____ gab. 

Un veikt darbus _______________________________________________________________________, turpmāk – “Pasūtījums”. 

1.2. “Pasūtījums” var būt atrunāts atsevišķā pielikumā (Pielikums Nr. 1). 
2. Pasūtījuma apmaksa 

2.1. Pasūtījuma kopējā summa ir _________ EUR ( ________________________________________EUR, ____ centi), turpmāk – 
“pasūtījuma cena”; 

2.2. “Pasūtītājs” apmaksā pasūtījuma cenu šādā kartībā: 
2.2.1. “Pasutītājs” maksā “Izpildītājam” priekšapmaksu _________ EUR (_______________________________________________ EUR, 

____ centi) 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas; 
2.2.2. Atlikušo maksājumu _________ EUR ( ________________________________________________________ EUR, ____ centi) 

“Pasūtītājs” veic “Izpildītājam” nekavējoties, bet ne vēlāk, ka 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma piegādes un/vai montāžas pēc 
šī līguma pušu pieņēmšanas – nodošanas akta (Pielikums Nr. 2) parakstīšanas. 

3. Izpildes termiņi 
3.1. “izpilditājs” pasūtījuma piegādi veic _____ (___________________) darba dienu laikā no šī līguma 2.2.1.punktā minētās 

priekšapmaksas saņemšanas brīža. 
3.2. Pasūtījuma montāžu “Izpilditājs” veic 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža. 

4. Pasūtījuma noteikumi 
4.1. “Pasūtītājs” apņemas: 

4.1.1. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus; 
4.1.2. Nodrošināt “Izpilditāja” personāla brīvu iekļušanu pasūtītījuma montāžas vietā; 

4.2. “Izpildītājs” apņemas: 
4.2.1. Veikt merījumus saskaņā ar Eiropas standartiem un noteikumiem; 
4.2.2. Kvalitatīvi un paredzētājā termiņā veikt līguma 1.1. punktā minēto pasūtījumu piegādi un darbu apjomu izpildi. 
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4.3. Gadījumā, ja pasūtījumna uzstādīšanas laikā “Izpildītājs” konstatē slēptos defektus, un pasūtijuma kvalitatīvai uzstādīšanai ir jāveic 
papildu darbi, kurus nevarēja paredzēt izmērījuma laikā, tad “Pasūtītājam” ir jāveic šo papildu darbu apmaksa. Ja “Izpildītājs” neveic 
papildu darbu apmaksu, tad “Pasūtītājs” ir tiesības neveikt pasūtījuma montāžu un neatkaksāt līguma 2.2.1. punktā norādīto 
maksājumu. 

4.4. Gadījumā, ja pasūtījuma uzstādīšanas laikā “Pasūtītājs” pasūta papildu darbus, tad “Pasūtītājam” ir jāveic šo papildu darbu apmaksa 
(papildu darbi tiek uzskaitīti pieņemšanas – nodošanas aktā). 

5. Pasūtījuma pieņemšanas –nodošanas kārtība 
5.1. Ja “Pasūtītājs” nenodrošina “Izpildītājam” iespēju veikt pasūtījuma uzstādīšanu vai kā citādi kavē pasūtījuma darbu nodošanu, tad 

“Pasūtītājam” ir pienākums veikt līguma 2.2.2. punktā minēto maksājumu pilnā apmērā 5 (piecu)darbu dienu laikā pēc “Izpildītāja” 
pretenzijas nosūtīšanas. Šajā gadījumā “Izpildītājam” ir pienākums rakstiski saskaņot grafiku, kad pasūtījums tiks uzstādīts. 

5.2. “Izpildītajam” ir tiesības pirms termiņa nodot līguma 1.1. punktā minēto pasūtījumu, bet “Pasutītājam:pasūtījumu ir jāpieņem un 
jāveic līguma 2.2.2. punktā minētais maksājums pilnā apmērā. 

5.3. Gadījumā, ja uzstadīšanas laikā konstatēti defekti, kas prasa nomaiņu, tas skaitās kā garantijas apkalpošana un neattiecas uz 
pasūtījuma izpildišanas termiņu. 

6. Pušu atbildība 
6.1. Par līguma noteikto saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tādējādi nodarītos zaudējumus un maksā 

līgumsodu saskaņā ar līguma nosacījumiem. 
6.2. Par līguma 3. daļā minēto termiņu neievērošanu “Izpildītājs” maksā “Pasūtītājam” līgumsodu 0.1% apmērā no kopējas līguma summas 

par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda apmēra (saskaņā ar Civillikuma 1716. pantu). 
6.3. “Pasūtītajs” par maksājuma kavēšanu maksā “Izpildītājam” līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda apmēra (saskaņā ar Civillikuma 1716. pantu). 
6.4. Līgumsods vainīgai līgumslēdzēju pusei jāmaksā 10 (desmit) dienu laikā pec pretenzijas saņemšanas. 
6.5. Visas “Izpildītaja” izgatavotās un uzstādītās pasūtījumi pāriet “Pasūtītāja” īpašumā pēc tam, kad veikta līguma 2.2.2. punktā minētā 

samaksa.  
6.6. Ja “Pasūtītajs” viena mēneša laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas neveic līgumā noteiktos maksājumus, tad 

“Izpildītājs” ir tiesīgs pārņemt savā lietojumā un valdījumā izgatavotās un uzstādītās konstrukcijas, neatmaksājot līguma 2.2.1. punktā 
norādīto maksājumu. Šajā gadījumā “Pasūtītājam” jāsedz “Izpildītājam” radušies zaudējumi. 

6.7. Ja “Pasūtītājs” 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas neļauj “Izpildītājam”uzstādīt pasūtījumu, tad par pasūtijuma 
glabāšanu “Izpildītāja” noliktavā “Pasūtītājs” maksā glabāšanas maksu 01% no pasūtījuma kopējas summas par katru glabāšanas 
dienu. Ja pasūtījums glabājas “Izpildītāja” noliktavā ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem, “Izpildītājam” rodas tiesības to utilizēt. 

6.8. “Pasūtītājs” vienpusēji atsakās no pasūtījuma no “Izpilditāja” neatkarīgo iemeslu dēļ, tad avansa summa “Pasūtītājam” netiek 
atgriezta. 

7. Garantijas 
7.1. Piegādāto pasūtījumu garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši un veikto darbu apkalpošanas garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) 

mēneši līguma parakstīšanas brīža, ja tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi. 
7.2. Garantijas laikā konstatētie trūkumi tiek novērsti “Pasūtītāja” un “Izpildītāja” savstarpēji saskaņotos teriņos uz “Izpildītāja” rēķina. 
7.3. Garantijas saistības attiecas tikai uz tām pasūtījumām, kuru uzstādīšanu veic “Izpildītājs”. 
7.4. Garantija netiek uzskatīta par derīgu: 

7.4.1. Ja ir konstatēti mehāniski bojajumi, kuri radušies “Pasūtītāja”neuzmanības, darbības vai bezdarbības dēļ; 
7.4.2. Ja ir konstatēti bojajumi, kuri radušies neatbilstošu šķidrumu vai  ķīmisku šķidrumu lietošanas rezultātā; 
7.4.3. Ja ir konstatēti bojajumi, kuri radušies nepārvaramas varas dēļ; 
7.4.4. Laikā, kad beidzās garantijas derīguma teriņš. 

8. Strīdi 
8.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma, skar šo Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā 

esamību vai izstulkošanu, tiek izšķirti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
9. Pārējie noteikumi 

9.1. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs atrodas pie “Pasūtītaja”, bet 2 (otrs) eksemplārs pie 
“Izpildītāja”. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistbu izpildes brīdim. 
9.3. Parakstot Līgumu, puses apliecina, ka ir iepazinušies ar visiem Līguma noteikumiem, savstarpēji apsprieduši šos neteikumus, pilnībā 

saprot to nozīmi, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt. 

               Izpildītājs:                                                                                                  Pasūtītājs:  

____________________________                                                        ______________________________ 

 

PASŪTĪJUMA APMAKSAS KĀRTĪBA: 

1.Avansa maksājums ________ EUR _________________ /saņemts, paraksts/ _____________________________/datums 


