Līguma PARAUGS
Nav jādrukā ārā, visa
informācija iesūtamā brīvā
formā uz e-pastu
SIA “UŽAVAS ALUS”
Reģ. Nr.41201005223, “Alutiņi”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627
tālr. 63630595, 63630632, e-pasts: info@uzavasalus.eu, www.uzavasalus.eu

LĪGUMS
(par mucās pildīta alus pārdošanu un piegādi)
_____________________
/līguma parakstīšanas vieta/

____.____.______.

Nr._____/AM

SIA “UŽAVAS ALUS”, tās valdes locekļa Ulda Pumpura personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem no vienas puses, turpmāk
tekstā saukts “Pārdevējs” un
SIA “_______________________”, tās _______________________________________________________________personā, kas darbojas
amats, Vārds, Uzvārds

saskaņā ar ________________________________________________________________________________no otras puses, turpmāk tekstā
Statūtiem (Līgumu Nr., Pilnvaru Nr., Prokūru, datums)

“Pircējs”, kopā tekstā saukti “Puses”, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs ražo, piegādā, un Pircējs pērk Pārdevēja ražoto produkciju - ALU – saskaņā ar zemāk minētajiem noteikumiem.
1.2. Cena par 1 (Viens) litru:
Nr.
Tilp. /
p. k.
Nosaukums
Mērv.
Cena par 1 (Viens) litru
1
1L
2,18 € (Divi euro un 18 centi)
Gaišais alus 4,6%
2
1L
2,18 € (Divi euro un 18 centi)
Tumšais alus 4,9%
2. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
2.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar produkcijas daudzumu, kādu Pircējs ir pasūtījis 3 (Trīs) darba dienas pirms
produkcijas piegādes.
2.2. Pasūtījumus veic uz e-pastu info@uzavasalus.eu (temats piem.: pasūtījums_Nosaukums SIA) /vai/ zvanot uz telefona
numuru 63630632 /vai/ 26355227 laikā no plkst. 09.00 līdz 16.00.
2.3. Produkcijas piegādes adrese: …/licencē norādītām vietām - norādīt/…………………….…………………………………...…………., LV….. Pārdevējs nodrošina produkcijas piegādi uz norādīto adresi.
2.4. Pārdevējs apņemas nodrošināt produkcijas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem un
normatīvajiem aktiem.
2.5. Pārdevējs apņemas nomainīt Pircējam nodoto produkcijas partiju, ja Pircējs iesniedzis pamatotu pretenziju par produkcijas
kvalitāti 24 stundu laikā no produkcijas saņemšanas brīža.
2.6. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar firmas alus kausiem/glāzēm (0,33 L/0,5 L tilp.) un alus kausu paliktņiem, ja
realizācija notiek patērēšanai uz vietas t.i. kafejnīcā, restorānā un tml. saskaņā ar Pircēja realizācijas apjomu mēnesī/gadā.
3. PIRCĒJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
3.1
Īpašuma tiesības uz preci, kā arī nejaušas bojāejas, nozaudēšanas vai bojāšanas risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs
produkciju ir saņēmis un parakstījis preču pavadzīmi-rēķinu.
3.2
Izlietotās produkcijas tukšo taru Pircējs nodod Pārdevējam nākamās preces saņemšanas reizē, kas tiek ierakstīts preču
pavadzīmē-rēķinā.
3.3
Pircējs ir atbildīgs par Pārdevēja produkcijas taru – alus mucām, kas atrodas pie Pircēja. Mucu nozaudēšanas, daļējas vai
pilnīgas sabojāšanas gadījumā Pircējs bezstrīdus kārtībā sedz visus radušos zaudējumus taras vērtības apjomā t.i. € 86,80
(Astoņdesmit seši euro, 80 centi) par katru mucu, iekļaujot PVN 21%.
3.4
Pircējs apņemas nodrošināt atbilstošus apstākļus, uzglabājot un realizējot Pārdevēja produkciju saskaņā ar šī Līguma
1.pielikuma nosacījumiem, jo Pārdevējs var garantēt produkcijas kvalitāti tikai tādā gadījumā, ja Pircējs pilda visas
minētās prasības. Neiztirgotā prece - alus - atpakaļ netiek pieņemta vai kā citādi mainīta.
3.5
Produkcijas kvalitātes izsekojamības nodrošināšanai, Pircējam ir pienākums, pieslēdzot alus mucu pie alus lejamās
iekārtas, ierakstīt keg pieslēgšanas datumu marķējumā.
3.6
Pircējs brīdina Pārdevēju, zvanot vai sūtot e-pastu, ne vēlāk kā 7 (Septiņi) dienas iepriekš par: amatpersonu, preču
piegādes adrešu, tirdzniecības iekārtu uzstādīšanu/demontēšanu, sezonālās tirdzniecības pārtraukšanu, bankas rekvizītu
u.c. izmaiņām.
3.7
Pircējs apņemas informēt savas sabiedrības strādājošo personālu par produkcijas uzglabāšanas noteikumiem,
pasūtījumu veikšanas noteikumiem t.i.: savlaicīgumu, dienām, laiku, tālruņa numuriem, e-pastu.

4. NORĒĶINU NOTEIKUMI
4.1. Pircējs maksā Pārdevējam par Vienu litru alus (cenu skat. 1.2. punktu) un PVN 21% par katru produkcijas litru saskaņā ar
Pārdevēja izrakstītu pavadzīmi-rēķinu.
4.2. Pircējs samaksu izdara ar bankas pārskaitījumu 14 (Četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pavadzīmes-rēķina izrakstīšanas
dienas. Pavadzīmes-rēķina datums ir datums, kad Pircējs saņem produkciju.
4.3. Pārdevējs ir tiesīgs izmainīt produkcijas cenu, paziņojot par to Pircējam 30 (Trīsdesmit) dienas pirms šādas cenu izmaiņas.
4.4. Gadījumā, ja Pircējs nesamaksā par saņemto produkciju ilgāk kā 14 (Četrpadsmit) kalendārās dienas pēc Līguma punktā
4.2. noteiktā termiņa, stājas spēkā līgumsoda sankcijas 0,05 (Nulle, nulle pieci) % apmērā par katru nokavēto kalendāro
dienu, skaitot no 15 (Piecpadsmit) kalendārās dienas pēc pavadzīmes-rēķina izrakstīšanas dienas.
4.5. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Pircēju no pienākuma nomaksāt visu pārējo Līgumā paredzēto summu nomaksu.
5. STRĪDU RISINĀŠANA
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās Pusēm šī Līguma ietvaros, Puses risina sarunu ceļā.
5.2. Gadījumā, ja Puses nepanāk vienošanos 10 (Desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad viena no Pusēm ir iesniegusi otrai
Pusei rakstisku paziņojumu par šāda strīda vai domstarpības esamību, jautājums tiek risināts Latvijas Republikas tiesu
instancēs saskaņā ar esošo likumdošanu.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz _____. gada 31.decembrim.
6.2. Ja Puses rakstiski nepaziņo par Līguma laušanu vienu mēnesi pirms Līguma darbības termiņa beigām, Līgums automātiski
tiek pagarināts līdz nākamā gada 31.decembrim. Attiecībā uz norēķiniem, Līgums paliek spēkā līdz Puses vienojas citādi.
6.3. Katra no Pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi 10 (Desmit) kalendārās dienas iepriekš.
6.4. Pārdevējam ir tiesības lauzt līgumu, ja Pārdevēja pārstāvis konstatē, ka Pircējs savā tirdzniecības vietā realizē Pārdevēja
produkciju, kurai ir beidzies derīguma termiņš.
7. PAPILDNOTEIKUMI
7.1. Preču piegāde līdz Pircēja tirdzniecības vietai notiek tikai pa ceļa daļu, kas paredzēta autotransporta braukšanai, tas nozīmē,
ja Pircēja tirdzniecības vieta atrodas piem. pludmalē, tad preču saņemšanu Pircējs nodrošina saviem spēkiem vai atsevišķi
vienojoties ar ekspeditoru.
7.2. Pircējs, parakstot Līgumu apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā minētajiem noteikumiem un 1.pielikuma
produkcijas apraksta un uzglabāšanas nosacījumiem, 1.pielikums ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
7.3. Visi šī Līguma grozījumi un pielikumi sastādāmi rakstiski, Pusēm vienojoties, kurus paraksta Pušu atbildīgās amatpersonas
vai to pilnvarotie pārstāvji, un pēc to abpusējas parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (Divi) lappusēm, 2 (Divi) identiskos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei, abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. PUŠU REKVIZĪTI un PARAKSTI
Pārdevējs
SIA ”UŽAVAS ALUS”
Reģ. Nr. LV 41201005223
Jur./Fakt. adrese: “Alutiņi”, Užavas pag.
Ventspils nov., LV-3627
Tālr.: 63630632, 26355227
E-pasts: info@uzavasalus.eu
Norēķinu konts EUR:
Banka: “Swedbank” AS
Konta Nr.: LV15HABA0551005797825
Banka: “Luminor Bank” AS
Konta Nr.: LV21RIKO0002930271466
Banka: “Citadele banka” AS
Konta Nr.: LV55PARX0012746765123

Pircējs
SIA ”________________________”
Reģ. Nr.
Jur. adrese:
Fakt. adrese:
Tālr.:
E-pasts:
Norēķinu konts EUR:
Banka:
Konta Nr.:

Valdes loceklis
Uldis Pumpurs

Amats
Vārds Uzvārds

Pilnvarotā kontaktpersona Direktore Irēna Pumpura
Komercpilnvara Nr.1 || Skatīt. www.uzavasalus.eu
Tālr. 29219145
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1.pielikums
Līgumam par alus pārdošanu un piegādi, alus pildīts mucās

APRAKSTS, UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
alum pildītam KEG mucās
Apraksts, uzglabāšanas un piegādes
nosacījumi

TUMŠAIS alus

- ar maigu apiņu garšu

- ar patīkamu iesala garšu

4,6 %

4,9 %

nepasterizēts, nefiltrēts alus

nepasterizēts, nefiltrēts alus

ūdens, miežu iesals, alus raugs, apiņi

ūdens, miežu iesals, alus raugs, apiņi

20, 30 un 50 L

20, 30 un 50 L

no +2 oC līdz +8 oC
21 diena

no +2 oC līdz +8 oC
21 diena

no +9 oC līdz +21 oC
7 dienas
derīguma termiņa ietvaros

no +9 oC līdz +21 oC
7 dienas
derīguma termiņa ietvaros

A

A

no 2,5 līdz 3,0 bar

no 2,5 līdz 3,0 bar

EUR 2,18

EUR 2,18

Alkohola % tilp.
Alus veids
Sastāvs

GAIŠAIS alus

Tara - nerūsējošā tērauda KEG muca
(atgriezeniskā tara)
Alus derīguma termiņš un uzglabāšanas
t0 nosacījumi, ja muca nav nepieslēgta pie
alus lejamās iekārtas
Alus derīguma termiņš un uzglabāšanas
t0 nosacījumi, ja muca ir/nav pieslēgta pie
alus lejamās iekārtas
KEG mucas savienojuma vārsta
blīve/blīvsegs tips
CO2 gāzes spiediens
Cena par 1 (viens) litru bez PVN

Piegādes un
Apmaksas noteikumi

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem (piegādi līdz Rīgai nodrošina Pārdevējs)

Ražots

SIA "UŽAVAS ALUS", "Alutiņi" Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627, Latvija

Personificētas
mucas ar uzrakstu
UŽAVAS ALUS

20 L

30 L

50 L

Kontaktinformācija realizācijā / grāmatvedībā (informācija par sadarbības iespējām, rēķiniem, piegādēm, u. tml.)
Tālr.: 636 30 632, 26 322 557; info@uzavasalus.eu
Administrācija: direktore Irēna Pumpura; tālr. 29 219 145; pumpura@uzavasalus.eu

Lejamā alus iekārtu tehniķis
Vidzemes un Zemgale reģioni: Armands Students
Tālr. 28 353 931 (sadarbības partneris SIA “I ECO”)

Lejamā alus iekārtu tehniķis
Kurzemes reģions: Ēriks Jaunozols
Tālr. 29 477 472 (SIA “UŽAVAS ALUS”)

Līguma PARAUGS
Nav jādrukā ārā, visa
informācija iesūtamā brīvā
formā uz e-pastu
SIA “UŽAVAS ALUS”
Reģ. Nr.41201005223, “Alutiņi”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627
tālr. 63630595, 63630632, e-pasts: info@uzavasalus.eu, www.uzavasalus.eu

LĪGUMS
(par alus lejamās iekārtas komplekta izmantošanu un sanitāciju)
_____________________
/līguma parakstīšanas vieta/

____.____.______.

Nr._____/ALI

SIA “UŽAVAS ALUS”, tās valdes locekļa Ulda Pumpura personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem no vienas puses, turpmāk
tekstā saukts “Pārdevējs” un
SIA “_______________________”, tās _______________________________________________________________personā, kas darbojas
amats, Vārds, Uzvārds

saskaņā ar ________________________________________________________________________________no otras puses, turpmāk tekstā
Statūtiem (Līgumu Nr., Pilnvaru Nr., Prokūru, datums)

“Pircējs”, kopā tekstā saukti “Puses”, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
1.1.

Pārdevējs nodod bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) Pircējam SIA „UŽAVAS ALUS ” īpašumu - bāru alus lejamās
iekārtas komplektu, turpmāk tekstā – Iekārta, uz zemāk minētajiem noteikumiem.
Alus lejamās iekārtas komplekta izmantošanas Līguma (ALI) Pielikums(i) jā tāds(i) ir, ir šī līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. Pārdevēja PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Pārdevējs apņemas piegādāt un uzstādīt Pircēja tirdzniecības vietā Iekārtu, sastāvošu no: skatīt. Līguma ALUS
LEJAMĀS IEKĀRTAS KOMPLEKTA IZMANTOŠANAS pielikumu(s).
Pārdevējs apņemas nodrošināt Iekārtas tehnisko apkopi vienu reizi mēnesī.
Pārdevējs apņemas 24 (Divdesmit četri) stundu laikā pēc Pircēja izsaukuma veikt Iekārtas ārkārtas apkopi /vai/ remontu
uz Klienta rēķina.
Iekārta ir Pārdevēja īpašums visu tās izmantošanas laiku.
3. Pircēja PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

3.1.

Pircējam aizliegts izmantot Iekārtu jebkura cita ražotāja produkcijas liešanai, izņemot Pārdevēja ražoto produkciju (ja
nav atrunāts vai saskaņots citādi).

3.2.

Ja nav atrunāts vai citādi saskaņots ar Pārdevēju par 3.1. punktā minētām prasībām, Pircējs maksā EUR 40,(Četrdesmit euro bez PVN) par katru SIA “UŽAVAS ALUS” alus Iekārtas krānu-līniju, kas tiek izmantots
cita zīmola-produkcijas (alus/sidrs) izliešanai. Rēķins par krāna izmantošu tiek piestādīts katra mēneša pēdējā
nedēļā.

3.3.

Pircējs apņemas bezstrīdus kārtībā nekavējoties atdot Iekārtu pēc Pārdevēja pēc pieprasījuma, ko Pārdevējs piestāda
rakstiskā formā.
Pircējs brīdina Pārdevēju zvanot vai sūtot e-pastu ne mazāk kā 7 (Septiņi) dienas iepriekš par: amatpersonu, piegādes
vietas, bankas norēķinu rekvizītiem, sezonālās tirdzniecības izbeigšanu u. c. izmaiņām.
Pircējs vismaz 5 (Pieci) darba dienu laikā brīdina Pārdevēju par Iekārtas atgriešanu-nodošanu SIA “UŽAVAS ALUS”
(pārstāvim vai tehniķim).
Pircējs ir atbildīgs par Iekārtas pareizu ekspluatāciju. Iekārtas daļējas vai pilnīgas bojāšanas gadījumā Pircējs bezstrīdus
kārtībā sedz visus radušos zaudējumus katras iekārtas vērtības apjomā € _______ (Summa vārdiem), saskaņā ar šī
Līguma pielikumā norādīto alus lejamās Iekārtas vērtību.

3.4.
3.5.
3.6.

4. IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
4.1.

Iekārta tiek nodota Pircējam patapinājumā, lai to izmantotu Užavas alus darītavas produkcijas izliešanai, kas notiek
saskaņā ar ALUS PĀRDOŠANAS UN PIEGĀDES Līgumu, noslēgtu starp Pārdevēju un Pircēju.

5. STRĪDU RISINĀŠANA
5.1.
5.2.

Visus strīdus un domstarpības, kas radušās Pusēm šī Līguma ietvaros, Puses risina sarunu ceļā.
Gadījumā, ja Puses nepanāk vienošanos 10 (Desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad viena no Pusēm ir iesniegusi
otrai Pusei rakstisku paziņojumu par šāda strīda vai domstarpības esamību, jautājums tiek risināts Latvijas Republikas
tiesu instancēs saskaņā ar esošo likumdošanu.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz _____. gada 31.decembrim.
Ja Puses rakstiski nepaziņo par Līguma laušanu vienu mēnesi pirms Līguma darbības termiņa beigām, Līgums
automātiski tiek pagarināts līdz nākamā gada 31.decembrim. Attiecībā uz norēķiniem, Līgums paliek spēkā līdz Pušu
savstarpējo norēķinu izpildes.
Katra no Pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.
Gadījumā, ja Pircējs nepilda šī Līguma vai ALUS PĀRDOŠANAS UN PIEGĀDES Līguma nosacījumus, Pārdevējs ir
tiesīgs vienpusīgi pārtraukt šī Līguma darbību, un nekavējoties saņemt Iekārtu tādā tehniskā stāvoklī, kādā Pircējs to
saņēma no Pārdevēja.
7. PAPILDNOTEIKUMI

7.1.
7.2.
7.3.

Visi ieraksti, kas šajā Līguma tika ierakstīti rokrakstā tam paredzētās vietās, ir izdarīti pušu klātbūtnē, ko Puses apliecina
ar parakstiem uz šī Līguma un tie nevar būt par pamatu strīdam.
Visi šī Līguma grozījumi un pielikumi (ja tādi ir vai būs) sastādāmi rakstiski, kurus paraksta Pušu atbildīgās amatpersonas
vai to pilnvarotie pārstāvji.
Līgums sastādīts latviešu valodā uz divām lappusēm, divos identiskos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei, abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU REKVIZĪTI un PARAKSTI
Pārdevējs
SIA ”UŽAVAS ALUS”
Reģ. Nr. LV 41201005223
Jur./Fakt. adrese: “Alutiņi”, Užavas pag.
Ventspils nov., LV-3627
Tālr. grāmatvedībā (1): 63630632
Tālr. grāmatvedībā (2): 26355227
E-pasts: info@uzavasalus.eu
Norēķinu konts EUR:
Banka: “Swedbank” AS
Konta Nr.: LV15HABA0551005797825
Banka: “Luminor Bank” AS
Konta Nr.: LV21RIKO0002930271466
Banka: “Citadele banka” AS
Konta Nr.: LV55PARX0012746765123

Pircējs
SIA ”________________________”
Reģ. Nr.
Jur. adrese:
Fakt. adrese:
Tālr.:
Tālr. tirdzniecības vietā:
E-pasts:
Norēķinu konts EUR:
Banka:
Konta Nr.:

Valdes loceklis
Uldis Pumpurs

Amats
Vārds Uzvārds

Pilnvarotā kontaktpersona
Direktore Irēna Pumpura
Komercpilnvara Nr.1 || Skatīt. www.uzavasalus.eu
Tālr. 29219145
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