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Pasūtījuma Līgums Nr. _______ 
Rīgā, ___/___/2014 

 
SIA ”2DK MOBI” turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”, tās valdes loc. _____________________ personā 
(p.k._____________-_____________), no vienas puses un 
 
Uzņēmums, Reg Nr./ 
Vārds, uzvārds, p.k.: 

  
 
 

Piegādes, 
uzstādīšanas adrese: 

 
 
 

Tālrunis, e-pasts:  
 

 
no otras puses, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, noslēdz šo līgumu par pasūtījuma summu EUR XXX 
(summa vārdiem) Preču sortiments, preču cenas un kopējā pasūtījuma summa norādīta rēķinā Nr.XXX kas ir 
neatņemama šī līguma sastāvdaļa. 

 
1.  Izpildītājs apņemas izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 

70 (darba dienas) darba dienas no brīža, kad veikta priekšapmaksa. 
1.1.  Izpildītājam ir tiesības pagarināt pasūtījuma izpildes termiņu neparedzētu tehnisku iemeslu dēļ, par to 

telefoniski vai mutiski brīdinot pasūtītāju divas darba dienas iepriekš. 
1.2.  Ja Izpildītājs nav izpildījis pasūtījumu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, izpildītājs apņemas atgriezt 

pasūtītāja iemaksāto summu pilnā apmērā, pasūtītāja norādītā bankas kontā 3 (trīs) darba dienu laikā no 
pretenzijas saņemšanas brīža. 

2.  Pasūtījuma apmaksa un izpildes kārtība. 
2.1.  Pasūtītājs veic priekšapmaksu  EUR XXX (summa vārdiem)  saskaņā ar izpildītāja izsniegto rēķinu. 
2.2.  Pasūtītājam, atsakoties no pasūtījuma, tiek ieturēts 10% no līguma summas, ja ražošana vēl nav uzsākta, vai 

50% no līguma summas, ja ražošana, jau tikusi uzsākta. 
Pirms preces izsniegšanas Izpildītājs līgumā noteiktā termiņā informē Pasūtītāju par laiku, kad tiks saņemta 
prece.  

2.4.  Sagatavotais pasūtījums kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc pilnas pasūtījuma summas apmaksas. 
3.  Pasūtījuma piegāde, saņemšanas kārtība un uzstādīšana. 
3.1.  Pēc pasūtījuma pilnas apmaksas abpusēji vienojoties, Izpildītājs apņemas piegādāt pasūtījumu uz Pasūtītāja 

norādīto adresi pēc firmas SIA 2DK MOBI transporta piegādes cenrāža. Transporta izdevumus pasūtītājs 
apmaksā, veicot norēķinu par pasūtījumu. 

3.2.  Preču piegāde tiek veikta darba dienās no pulksten 9:00 – 18:00 
3.3.  Pēc tam, kad prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā, uzstādīta un Pasūtītājam vai tā 

pilnvarotajam pārstāvim ir dota iespēja to pārbaudīt, Pasūtītājs vai tā pilnvarotās personas (Vārds, Uzvārds) 
paraksta Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu vai preču pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja 
Izpildītājam izsniedzot preci Pasūtītājam tā norādītajā piegādes vietā un laikā nav iespējams noskaidrot 
Pasūtītā vai tā pilnvarotās personas personību, šī līguma izpratnē persona, kura parakstījusi preču pavadzīmi 
– rēķinu vai pieņemšanas – nodošanas aktu, tiek uzskatīta par Pasūtītāja pilnvarotu parakstīt augstākminētos 
dokumentus. Preces izsniegšana piegādes vietā ietver preces atvešanu, ienešanu, izpakošanu un 
izstādīšanu. Gadījumā, ja pēc preces uzstādīšanas un pārbaudes Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona 
konstatē, ka prece neatbilst Pasūtījumā norādītajai krāsai, formai, materiālam, audumam, iztrūkst kādas 
preces uzstādīšanai un drošai lietošanai nepieciešamas detaļas, vai tai ir kādi funkcionāli traucējumi, kas 



pilnībā vai daļēji apgrūtina vai liedz lietot preci paredzētajam mērķim, Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona ir 
tiesīga neparakstīt preču pavadzīmi – rēķinu vai preces pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā 
Izpildītājam uz sava rēķina ir jānodrošina preces labošana vai aizstāšana ar jaunu, trūkstošo sastāvdaļu vai 
detaļu piegāde piegādes vietā, kā arī uzstādīšanas vai labošanas darbu veikšana, Pasūtītājam neapmaksājot 
atkārtotu preces vai jebkuras tās daļas pievešanu piegādes vietā, uzstādīšanas vai labošanas darbu 
veikšanu.” 

3.4.  Neizmantojot Izpildītāja transporta pakalpojumus, Pasūtītājs apņemas ne vēlāk piecu darba dienu laikā pēc 
pasūtījuma summas apmaksas un izpildes termiņa izņemt gatavo pasūtījumu no Izpildītāja noliktavas. Pēc 
piecām dienām par pasūtījuma uzglabāšanu pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 2.00 (divi eiro) EUR par katru 
glabāšanas dienu. Norēķins par uzglabāšanu jāveic pirms pasūtījuma izsniegšanas Pasūtītājam. 

3.5.  Pēc Pasūtītāja izvēles gatavo pasūtījumu uzstādīs Izpildītājs, par uzstādīšanas darbu veikšanu saņemot 
rēķinā Nr. XXX-1 norādīto atlīdzību. Šajā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir veikt pasūtījuma uzstādīšanai 
paredzētās vietas sagatavošanu atbilstoši mēbeļu sistēmai pievienotai ražotāja instrukcijai. 

3.5.1. Pie sienas stiprināmās transformējamās sistēmas. Visas CLEI s.r.l. ražojuma transformējamās sistēmas ir 
pārbaudītas uz mehānisko izturību un drošību. Transformējamās sistēmas Lollipop, Lollisoft in, Poppi, 
Telemaco, Ulisse, LGS, LGM, Adam, Penelope un Circe bez dīvāna ir jāstiprina pie sienas atbilstoši 
instrukcijai ar sistēmai pievienotajiem ražotāja stiprinājumiem. Nolietojuma rezultātā iesakām lietotājam 
pārbaudīt sienas stiprinājumus. 

3.5.2. Izpildītājs atsakās no jebkādas atbildības, ja pie sienas stiprināmās sistēmas tiek uzstādītas uz nelīdzenas, 
vai mīkstas grīdas un/vai pie nelīdzenas/nenoturīgas sienas, vai arī ja sistēmu nav iespējams piestiprināt 
perfektā horizontālā stāvoklī. Stiprinot sistēmu pie ķieģeļu, betona, gāzbetona, vai kompozītmateriālu sienas 
obligāti jāizmanto ražotāja piedāvātie stiprinājumi. Stiprinot sistēmu pie ģipškartona (reģipša), sistēma 
obligāti jānostiprina pie sienas turošajām metāla konstrukcijām ar 6mm diametra un 50 mm garām 
ģipškartonam domātām speciālām skrūvēm. Šajā gadījumā nedrīkst lietot ražotāja stiprinājumus, kas 
domāti ķieģeļu, mūra sienām. 

4.  Garantijas saistības. 
4.1.  Garantijas saistības ir spēkā sekojošos gadījumos. 
4.1.1. Defekts radies ražotāja vainas dēļ ražošanas procesā, izmantoto izejmateriālu un ierīču defektu rezultātā; 
4.1.2. Ievērotas ražotāja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas, visā mēbeles lietošanas laikā, piegādātā 

produkcija nav mehāniski salauzta vai tīšuprāt bojāta. 
4.2.  Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieteikuma apņemas piecu darba dienu laikā noteikt defekta novēršanas iespējas, kā 

arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no defekta noteikšanas brīža to novērst. Ja lai novērstu defektu ir 
nepieciešams nomainīt kādu no sistēmas detaļām, Izpildītājs to apņemas piegādāt ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) 
darba dienas no defekta noteikšanas brīža. 

4.2.1. Nomainot detaļu Izpildītājs nevar garantēt, ka koka finierējuma/lamināta un krāsas tonis 100% sakritīs ar 
oriģinālu (krāsa lietošanas procesā var balēt, bet koka un lamināta partijām struktūra var nedaudz atšķirties) 

4.3.  Ražotāja garantijas saistības ir spēka uz visiem mehānismiem 2 (divus) gadus no šī līguma parakstīšanas 
brīža. 

5.  Pārējie noteikumi. 
5.1  Visus radušos strīdus puses mēģina atrisināt sarunu ceļā. Neatrisinātās domstarpības puses izšķir LR tiesā 

pēc Izpildītāja atrašanās vietas. 
5.2.  Visas izmaiņas šajā Līgumā puses izdara tikai rakstveidā. Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības un 

pienākumus trešajai personai bez otra līgumslēdzējas puses rakstiskas piekrišanas. 
5.3.  Līgums tiek sastādīt divos eksemplāros, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pušu saistību 

pilnīgai izpildei 
 
6.  Pušu paraksti: 

 
_____________________________ 
/Izpildītājs/ z.v. 
T.: +37167817746 mailto:info@compact.lv  
 

 
  _____________________________ 

/Pasūtītājs/ z.v. 

 


