Līguma PARAUGS
Nav jādrukā ārā, visa
informācija iesūtamā brīvā formā
uz e-pastu
info@uzavasalus.eu
SIA “UŽAVAS ALUS”
Reģ. Nr.41201005223, “Alutiņi”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627
tālr.: +371 63630632, +371 63630595; e-pasts: info@uzavasalus.eu; www.uzavasalus.eu

LĪGUMS
(par alus 0,5 un 0,33 L tilp. un kvasa 0,32 L tilp. stikla pudelēs pārdošanu un piegādi)
_______________________
/līguma parakstīšanas vieta/
____.____.______.

Nr._____/AP

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.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs ražo, pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk Pārdevēja ražoto produkciju – Alu un Kvasu. Pārdevējs ražo un realizē 4 (Četras)
alus šķirnes, pildītas 0,5 l un 0,33 l tilp. stikla pudelēs, un kvasu 0,32 l tilp. stikla pudelēs:
Nr.
Tilp. /
p. k
EAN-13, kods
Nosaukums
Mērv.
Cena / gaab.
1
4751002740499
0,5 L
1,30 € (Viens euro un 30 centi)
Gaišais alus 4,6%
2
4751002740505
0,5 L
1,31 € (Viens euro un 31 centi)
Tumšais alus 4,9%
3
4751002740574
0,5 L
1,32 € (Viens euro un 32 centi)
Alus dzēriens SAVVAĻAS DZĒRVENE 5,2%
5
4751002740512
0,5 L
1,38 € (Viens euro un 38 centi)
Tumšais alus ZIEMEĻU 5,8%
6
4751002740550
0,5 L
1,23 € (Viens euro un 23 centi)
Bezalkoholiskais alus
7
4751002740642
0,5 L
1,32 € (Viens euro un 32 centi)
Vecais Nefiltrētais GAIŠAIS alus 4,9%
8
4751002740437
0,5 L
1,36 € (Viens euro un 36 centi)
Kviešu alus 4,9 %
9
4751002740529
0,33 L
1,00 € (Viens euro un 00 centi)
Gaišais alus 4,6%
10
4751002740536
0,33 L
1,01 € (Viens euro un 1 cents)
Tumšais alus 4,9%
11
4751002740543
0,33 L
1,04 € (Viens euro un 4 centi)
Tumšais alus ZIEMEĻU 5,8%
12
4750239005241
0,32 L
0,65 € (Nulle euro un 65 centi)
Užavas Lauku Kvass

2. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
2.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar alus produkcijas daudzumu, kas vienā preču piegādes reizē sastāv no ne mazāk kā 3 (Trīs)
kastēm (60 pud.) vai kvasu no ne mazāk kā 3 (Trīs) iepakojumiem (36 pud.).
2.2. Pircējs pasūtījumu veic 3 (Trīs) darba dienas pirms produkcijas piegādes.
2.3. 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.
2.4. Produkcijas piegādes adrese: …/licencē norādītām vietām - norādīt/…………………….………………………………………., LV….. Pārdevējs nodrošina produkcijas piegādi uz norādīto adresi.
2.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt produkcijas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem un normatīvajiem aktiem.
2.6. Pārdevējs apņemas nomainīt Klientam nodoto produkcijas partiju, ja Pircējs iesniedzis pamatotu pretenziju par produkcijas kvalitāti 24
(Divdesmit četri) stundu laikā no produkcijas saņemšanas brīža.
2.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar alus kausiem un alus kausu paliktņiem, ja realizācija notiek patērēšanai uz vietas t.i. kafejnīcā,
restorānā un tml. saskaņā ar Pircēja realizācijas apjomu mēnesī/gadā.
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3. PIRCĒJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
Pircējs apņemas pirkt no Pārdevēja produkcijas daudzumu, kas vienā preču piegādes reizē sastāv no ne mazāk kā 3 (Trīs) kastēm (60
pud.) alus vai ne mazāk kā 3 (Trīs) iepakojumiem (36 pud.) kvasa.
Īpašuma tiesības uz preci, kā arī atbildība par nejaušu bojāeju, nozaudēšanu vai sabojāšanu pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs produkciju
ir saņēmis un parakstījis preču pavadzīmi-rēķinu.
Pircējs apņemas nodrošināt atbilstošus uzglabāšanas apstākļus Pārdevēja produkcijai – uzglabāšanas temperatūru no +2 0C līdz +21 0C.
Izlietotās produkcijas tukšo taru Pircējs nodod Pārdevējam nākamās preces saņemšanas reizē, kas tiek ierakstīts preču pavadzīmē-rēķinā.
Pircējs ir atbildīgs par Pārdevēja produkcijas taru – plastmasas kastēm, kas tiek nodotas un atrodas pie Pircēja.
Plastmasas kastu nozaudēšanas, daļējas vai pilnīgas sabojāšanas gadījumā Pircējs bezstrīdus kārtībā sedz visus radušos zaudējumus taras
vērtības apjomā t.i. € 8,25 (Astoņi euro un 25 centi) par katru kasti (cena norādīta kopā ar PVN).
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.

3.8

Pircējs apņemas informēt savas sabiedrības strādājošo personālu par: alus uzglabāšanas noteikumiem, produkcijas pasūtījumu
veikšanas noteikumiem t.i.: savlaicīgumu, dienām, laiku, tālruņa numuriem, e-pastu.
4. NORĒĶINU NOTEIKUMI

4.1. Pircējs maksā Pārdevējam par katru par katru 0,5 L, 0,33 un 0,32 L tilp. pudeli un PVN 21%, saskaņā ar Pārdevēja izrakstītu pavadzīmirēķinu. Cena katram produktam tabulā norādīta bez 21% PVN. Cenas skatīt 1.nodaļu 1.punktu “Līguma priekšmets”.
4.2. Pircējs samaksu izdara ar bankas pārskaitījumu 14 (Četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pavadzīmes-rēķina izrakstīšanas dienas.
4.3. Pavadzīmes-rēķina datums ir datums, kad Pircējs saņem produkciju.
4.4. Ja Pircējs nesamaksā par saņemto produkciju ilgāk kā 14 (Četrpadsmit) kalendārās dienas pēc Līguma punktā 4.2. noteiktā termiņa,
stājas spēkā soda sankcijas 0,05% (Nulle, nulle, pieci) % apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu, skaitot no 15 (Piecpadsmitās)
kalendārās dienas pēc pavadzīmes-rēķina izrakstīšanas dienas.
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 nav vienojušās citādi.
6.3. Katra no Pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi 14 (Četrpadsmit) 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 vietā Pircējs nodrošina saviem spēkiem vai atsevišķi vienojoties ar
ekspeditoru.
7.2. Šis Līgums un jebkuri tā grozījumi un pielikumi sastādāmi rakstiski, Pusēm vienojoties, tos paraksta Pušu atbildīgās amatpersonas vai
to pilnvarotie pārstāvji un pēc to abpusējas parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (Divi) lappusēm, divos identiskos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei, abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
8. PUŠU REKVIZĪTI un PARAKSTI
Pārdevējs
SIA ”UŽAVAS ALUS”
Reģ. /PVN/ Nr. LV 41201005223
Jur./Fakt. adrese: “Alutiņi”, Užavas pag.
Ventspils nov., LV-3627

Tālr. grāmatvedībā (1): 63630632
Tālr. grāmatvedībā (2): 26355227

Pircējs
SIA ”________________________”
Reģ. /PVN/ Nr.
Jur. adrese:
Fakt. adrese:
Tālr.:

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

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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