SADARBIBAS LĪGUMS NR. ______
Rīgā,

2017. gada “__”. ________

SIA “CAFE ART”, Reģ Nr. 40103792620 (turpmāk tekstā – Firma), tās direktores Darjas Šahovas
personā, un SIA „___________________” Reģ. Nr. ____________________(turpmāk tekstā –
Klients), un tās valdes locekļa _________________________ personā, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums):
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1. Līguma priekšmets un nomas maksa
Firma iznomā, bet Klients pieņem lietošanā kafijas pagatavošanas iekārtas (turpmāk –
Kafijas aparāts), kuru iespējamie modeļi uzrādīti Līguma Pielikumā nr. 1.
Nomas maksas apmērs par katru atsevišķu Kafijas aparātu un tā materiālā vērtība ir noteikta
Pielikumā nr. 1.
Kopējā nomas maksa par Kafijas aparātu izmantošanu tiek aprēķināta atkarībā no Klientam
uzstādītajiem Kafijas aparātiem un mēnesī nopirktā/piegādātā kafijas daudzuma.
Klients Līguma darbības laikā apņemas izmantot tikai Julius Meinl kafiju.
Pamatojoties uz Klientam iepriekšējā mēnesī piegādātās/nopirktās kafijas apjomu un
Pielikumā nr. 1 noteikto, līdz nākošā mēneša 7. (septītajam) datumam Firma sagatavo rēķinu
par Klientam uzstādīto Kafijas aparātu nomu iepriekšējā mēnesī.
Ja atbilstoši Pielikumā nr. 1 noteiktajam nomas maksa par konkrēto Kafijas aparātu ir 0,00
EUR (nulle EURO) rēķins par šī Kafijas aparātu nomu piestādīts netiek.
2.
Kafijas aparātu uzstādīšana un ekspluatācija
Firma vienojas par Kafijas aparātu uzstādīšanas grafiku ar Klientu. Fiima uzstāda Kafijas
aparātus, par to sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts), kas kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma darbības laikā, sastādot attiecīgu Aktu, Klientam
var tikt uzstādīti papildus Kafijas aparāti vai jau uzstādītie – aizstāti ar citiem. Nomas maksa
par Kafijas aparātiem vai nomas maksas izmaiņas tiek aprēķinātas ar nākošo mēnesi pēc
attiecīgā Kafijas aparāta uzstādīšanas.
Līguma darbības laikā pie Klienta var tikt uzstādīti Firmas izsniegti bezmaksas reklāmas
materiāli, par ko tiek sastādīts atsevišķs Akts.
Īpašuma tiesības uz Aktā minētajiem Kafijas aparātiem un/vai reklāmas materiāliem Līguma
darbības laikā paliek Firmai. Līgumu izbeidzot Klientam piegādātie Kafijas aparāti un
reklāmas materiāli 5 (piecu) dienu laikā ar nodošanas-pieņemšanas aktu jāatgriež Firmai.
Firma nepieciešamības gadījumā veic Kafijas aparāta tehnisko apkalpošanu, kā arī plānotu
Kafijas aparātu detaļu nomaiņu bezmaksas.
Kafijas aparāta lietošanas laikā Klients apņemas:
- uzturēt Kafijas aparātu darba kārtībā, saglabāt Kafijas aparāta un reklāmas materiālu
ārējo izskatu bez izmaiņām (krāsa, sastāvs, komplektācija);
- Kafijas aparāta ekspluatācijā ievērot darba drošības un darba aizsardzības noteikumus;
- segt nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar Kafijas aparāta ekspluatāciju;
- Kafijas aparātu tīrīt un kopt atbilstoši „Kafijas aparātu ekspluatācijas un tīrīšanas
noteikumiem” (Pielikums Nr. 2).
Kafijas aparātus, izņemot aparātus, kuriem nav ūdens pieslēgšanas pie ūdenvada, pārvieto
tikai Firmas personāls vai citas personas ar rakstisko Firmas atļauju. Ja Kafijas aparāti tiek
demontēti bez Firmas rakstiskās atļaujas, Klientam tiek piemērots līgumsods 250,00 EUR
(deviņsimt piecdesmit EURO) par katru Kafijas aparātu nelikumīgu pārvietošanu. Ja pēc
tādas pārvietošanas Kafijas aparātiem ir radušies defekti, tad Kafijas aparāti tiek remontēti
uz Klienta rēķina.
Kafijas aparāta tehniskā stāvokļa pārbaudes laikā konstatējot Kafijas aparāta tīrīšanu
neatbilstoši Pielikumam Nr. 2 (Kafijas aparātu ekspluatācijas un tīrīšanas noteikumi),
Firmas pārstavis patstāvīgi veic Kafijas aparāta tīrīšanu, par to Klientam piestādot rēķinu.

Kafijas aparātu tehniskos defektus Firma novērš uz sava rēķina. Kafijas aparāta defekti, kas
radušies neatbilstošas ekspluatācijas (Pielikums nr. 2) rezultātā, tiek novērsti uz Klienta
rēķina.
2.9. Klientam, pēc Firmas pārstāvju pieprasījuma, jānodrošina iespēja netraucēti pārbaudīt
Kafijas aparāta tīrību, tehnisko stāvokli un novērtēt pagatavotās kafijas kvalitāti. Klientam,
pēc Firmas pārstāvja pieprasījuma, jāuzrāda kafijas atlikumus (kilogramu skaits un preces
realizācijas termiņš). Kafijas kvalitātes kontrole tiek veikta uz Klienta rēķina.
2.10. Kafijas aparāta un/vai reklāmas materiālu zādzības vai nozaudēšanas gadījumā Klients
atlīdzina Firmai pilnu Aktā minēto, bet nozaudēto priekšmetu materiālo vērtību (Pielikums
Nr. 1), piemērojot tiem amortizācijas (nolietojuma) likmi 10 % gadā.
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3.
Nobeiguma noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Līguma laušana var notikt pēc vienas puses ierosinājuma, brīdinot otro pusi rakstveidā
vismaz 30 dienas iepriekš un nokārtojot visas finansiālās saistības pušu starpā. Ja viena no
pusēm izbeidz līgumu nebrīdinot otro pusi noteiktajā kārtībā, tad otrai pusei ir tiesības
piestādīt līgumsodu 500,00 EUR (piecsimt EUR) apmērā.
Par katru Līguma 1.4. punkta pārkāpuma gadījumu tiek sastādīts akts un tiek piemērots
līgumsods 70,00 EUR (septiņdesmit EUR) apmērā. Neveicot līgumsoda apmaksu Firmai ir
tiesības nekavējoties Līgumu lauzt un veikt Kafijas aparātu noņemšanu. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt par Kafijas aparātu nomu un piegādāto kafiju.
Firma klientam rēķinus par piegādāto preci un pakalpojumiem sagatavo un nosūta
elektroniski uz Klienta e-pasta adresi: ________________________;
Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, to skar vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta,
strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Līgums uz divām lapām sastādīts divos eksemplāros, pamatojoties uz Latvijas Republikas
Civillikuma normām. Līgums pilnībā atspoguļo līgumslēdzēju pušu brīvo gribu uzņemties
šajā Līgumā noteiktās saistības, ko līdzēji apliecina ar saviem parakstiem.

Firma:
SIA “CAFE ART”,
Reģ. Nr.40103792620 LR UR
PVN Nr. LV 40103792620
Juridiskā adrese: Dreiliņi, Lielā ielā 1,
Stopiņu nov, LV – 2130
Faktiskā adrese: Dreiliņi, Lielā ielā 1,
Stopiņu nov, LV – 2130
Tālr.67911110
A/S DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV46RIKO0002930175762

_________________
/Darja Šahova/

Klients:
SIA "________________"
Reģ Nr.: ______________
PVN Nr. LV______________
Juridiskā adrese: ________________________
Faktiskā adrese: _____________________
___________________________________
Tālr. _______________________________
Banka: _____________________________
Kods: ______________________________
Konta Nr. __________________________

_____________________
/
/

