LĪGUMS Nr._________

Malnavā

2017.gada 27.marts

Malnavas koledža, reģistrācijas Nr. 90000019505, juridiskā adrese Malnava, Malnavas
pagasts, Kārsavas novads, LV-5750, tās direktora Jura Bozoviča personā, kurš darbojas uz
nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un Salnavas pagasta
zemnieku saimniecība "Zelta Sala", reģistrācijas Nr.46801005072, juridiskā adrese: Salnava,
Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5740, kuras vārdā rīkojas pārvaldnieks Juris Ločmelis,
turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti par Līdzējiem,
katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Malnavas koledžas rīkotā iepirkuma “Šķeldas
piegāde Malnavas koledžas katlu mājai”, iepirkuma identifikācijas Nr. MK 2017/2, turpmāk
tekstā – Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk
tekstā – Piedāvājums, izsakot savu gribu brīvi, bez maldiem, viltus un spaidiem, savstarpēji
vienojoties, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz Iepirkumu, Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas piegādāt
Pasūtītājam 4100 m3 (Četri tūkstoši viens simts kubikmetrus) koksnes šķeldas, turpmāk
tekstā – prece, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Piegādātāja finanšu piedāvājumu
iepirkumā.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 31.12.2017.
3. Preces piegādes un pieņemšanas kārtība
3.1. Piegādātājs nodrošina preces piegādi un izkraušanu 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtījuma
pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu.
3.2. Prece tiek piegādāta saskaņā ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīto grafiku.
3.3. Prece tiek piegādāta sekojošā adresē: Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads
3.4. Piegādātājs preces piegādi veic Pasūtītāja norādītajā vietā.
3.5. Piegādātājs preces piegādes laiku saskaņo ar Pasūtītāju.
3.6. Preci pieņem Pasūtītāja pilnvarotā persona Modris Linužs, tālrunis 26452264, darba laiks
no 8.00 līdz 16.30.
3.7. Ja piegādātā prece neatbilst Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām,
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā sastāda rakstveida pretenziju, kurā norāda konstatētās
nepilnības.
3.8. Piegādātājs uz sava rēķina 10 (desmit) dienu laikā novērš konstatētos preces trūkumus
vai, ir tiesīgs, rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, samazināt preces cenu samērīgi trūkumu
raksturam un apmēram.
3.9. Preces saņemšanu Pasūtītāja pilnvarotā persona apliecina, parakstot preču pavadzīmi –
rēķinu.
3.10. Līdz preces pieņemšanai visus riskus par preci uzņemas Piegādātājs. Ja šķeldas kvalitāte
neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam pirkuma maksu par preci turpmāk tekstā – Līguma
summa EUR 26609.00 ( Divdesmit seši tūkstoši seši simti deviņi eiro 00 centi), pievienotās
vērtības nodokli ( PVN ) aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā
“’Pievienotās vērtības nodokļa likums” 141.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso)

maksāšanas kārtību. Līguma summā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi un
izkraušanu.
4.2. Līguma 4.1.punktā norādītā Līguma summa nevar tikt palielināta.
4.3. Samaksa par piegādāto preci tiek veikta pēc preces daļas piegādes konkrētā mēnesī 30
(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstošas Piegādātāja preces pavadzīmes – rēķina
saņemšanas, pārskaitot samaksu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķinu kontu.
4.4. Līdzēji vienojas, ka Līgumā noteiktās Līguma summas samaksa tiek veikta no Malnavas
koledžas līdzekļiem.
5. Līdzēju saistības
5.1. Par preces piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1%
(nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nepiegādātās preces cenas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas. Preces piegādes termiņa
nokavējumu uzskaita līdz preces nodošanas dienai.
5.2. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par piegādāto preci, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu
0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no pamatparāda lieluma.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.
5.4. Piegādātājs nodrošina Līguma summas nemainīgumu visā šī Līguma izpildes laikā.
Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma
summas paaugstināšanai.
6. Nepārvaramas varas apstākļi
6.1. Līdzēji nav atbildīgi par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ko izraisa
nepārvaramas varas apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un iestājušies no Līdzējiem neatkarīgu
iemeslu dēļ. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara
darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde nav
iespējama.
6.2. Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līgumā paredzētās saistības nepārvaramas varas
apstākļu dēļ, 3 (trīs) dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās rakstiski par to informē otru
Līdzēju.
6.3. Līguma 6.1.punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, Līgumā
paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.
7. Pārējie noteikumi
7.1. Par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji atbild saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas konstatē, ka Piegādātājs
pārkāpj šī Līguma noteikumus. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādejādi radušos
zaudējumus.
7.3. Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Piegādātājs par Līguma laušanu jābrīdina
ne mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.
7.4. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas Līdzējiem savstarpēji
vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
7.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību
pārņēmējiem.
7.6. Līguma nodaļu virsraksti lietoti tikai atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma
noteikumu interpretācijai.
7.7. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to noslēgta Līdzēju
rakstiska vienošanās, un tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.8. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un norēķinu konti
PASŪTĪTĀJS:

Malnavas koledža
Reģ.Nr.90000019505
Adrese: Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750
Banka: Valsts kase
Konts: LV08TREL21502320099000

J.Bozovičs

PIEGĀDĀTĀJS:

Salnavas pagasta zemnieku saimniecība
“Zelta Sala”
Reģ.Nr. 46801005072
Adrese: Salnava, Salnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5740
Banka: AS SEB banka
Konts LV43UNLA0050003377423

J.Ločmelis

