LĪGUMS
Skaidu iegāde Malnavas koledžas apkurei 2016.gadā
Mežvidos

2016. gada 28.janvārī

Malnavas koledža, reģistrācijas Nr.90000019505, juridiskā adrese Malnava, p.n. Vītoli,
Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas direktors
Juris Bozovičs, turpmāk tekstā Pircējs, no vienas puses, un SIA “JAVISI”, reģistrācijas
Nr.42403032410, juridiskā adrese Ziedu iela 6, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725,
kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas Viktors Sinkovecs, turpmāk tekstā saukts Pārdevējs, no
otras puses, pamatojoties uz Malnavas koledžas rīkotā iepirkuma „Skaidu iegāde Malnavas
koledžas apkurei 2016.gadā”, identifikācijas Nr. MK 2015/5 rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdot un Pircējs pērk zāģu skaidas, turpmāk saukts Kurināmais, atbilstoši Pircēja
Tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1. pielikums),
Pārdevēja Finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums) un iepirkuma nolikumam un pretendenta
piedāvājumam, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa 2016.gada laikā – Malnavas koledžas 2016.gada budžetā pieejamā finansējuma
ietvaros, bet ne vairāk kā Piegādātāja dalībai iepirkumā iesniegtajā finanšu piedāvājumā EUR
39150.00 (Trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa, turpmāk tekstā- Līguma summa.
2.2. Līguma cena par Kurināmā vienu beramo kubikmetru ir EUR 7.83 ( Septiņi eiro 83 centi)
neieskaitot PVN.
2.3. Kurināmā cenā ir iekļautas pārdošanas izmaksa, Kurināmā iekraušanas izmaksas, visi nodokļi un
nodevas, kā arī visas netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus
cenu svārstībām plānotajā Līguma izpildes laikā.
2.4. Pircējs samaksā Pārdevējam par piegādātā Kurināmā daļu 20 dienu laikā pēc pavadzīmes –
rēķina parakstīšanas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts šajā Līgumā.
2.5. Pircējs objektīvu apstākļu dēļ Līguma darbības laikā var samazināt kopējo Kurināmā piegādes
apjomu.
3. Līguma darbības termiņš
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2016. gada 31.decembrim (12 mēneši
no līguma noslēgšanas dienas) vai pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.
3.2. Pārdevējs apņemas pārdot Kurināmo 1.1. punktā paredzētajā apjomā, piegādes grafiku saskaņojot
ar Pircēja pārstāvi.
3.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
rakstiski paziņojot par to. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad
Puses parakstījušas vienošanos par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu pilnīgu
izpildi.
4. Preču piegādes kārtība
4.1. Pārdevēja pienākums ir pēc Pircēja pilnvarotās personas (skat. Līguma 7. punkts) pasūtījuma
savlaicīgi sagatavot pārdošanai Pasūtītājam Kurināmo Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
4.2. Kurināmā pārdošanu Pušu pilnvarotās personas apliecina, parakstot preču pavadzīmi- rēķinu.
4.3. Līdz Kurināmā nodošanai Pircējam visus ar Kurināmo saistītos riskus uzņemas Pārdevējs.
4.4. Pārdevējs sagatavo pārdošanai Pircējam Līgumā paredzētās Kurināmo 12 mēnešu periodā no
Līguma noslēgšanas dienas.
5. Piegādātās preces trūkumu novēršana

5.1. Pircēja pilnvarotā persona konstatējot saņemto Kurināmā neatbilstību spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteiktajām prasībām, nosūta Pārdevēja pilnvarotajai
personai rakstisku pretenziju.
5.2. Pārdevējs novērš piegādātā Kurināmā trūkumus, apmainot pret jaunu trīs darba dienu laikā no
pretenzijas saņemšanas.
5.3. Ja Pircējs nav izteicis pretenzijas vienas nedēļas laikā pēc piegādes, uzskatāms, ka piegādātais
Kurināmais atbilst Līgumā noteiktajām prasībām.
6. Pušu saistības un Līgumsods
6.1. Pārdevēja atbildība:
6.1.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no
savlaicīgi nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā
10 % no Līguma summas.
6.1.2. Preču piegādes termiņa kavējumu skaita līdz Preču nodošanas dienai.
6.1.3. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvo Preču trūkumu novēršanas
termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no piegādāto
Preču vērtības par katru nekvalitatīvo Preču apmaiņas nokavēto dienu.
6.1.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preču atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.2. Ja Pārdevējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja
vainas dēļ, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 5
% apmērā no Līguma summas.
6.3. Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi
neapmaksāta rēķina par katru nokavēto dienu , bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.4. Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķinu kontā, kas norādīts
Līgumā.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes.
7. Pušu pilnvarotās personas
7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
7.1.1. Pircēja pilnvarotā persona: Valdis Naglis.( tālr:26563301, e-pasts: ksavo15@inbox.lv ….).
7.1.2. Pārdevēja pilnvarota persona: Viktors Sinkovecs ( tālr26650000, e-pasts: javisi@inbox.lv).
7.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
7.2.1.Parakstīt preču pavadzīmi- rēķinu;
7.2.2.Pieteikt un saskaņot Kurināmā piegādes laiku, vienā pasūtījuma reizē piegādājamo Kurināmā
apjomu;
7.2.3.Pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
7.2.4.Risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Kurināmo, tai skaitā Kurināmā apmaiņu pret
atbilstošas kvalitātes Kurināmo;
7.2.5.Risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
7.3. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumu šajā Līgumā vai tā
pielikumos.
7.4. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līgumā minētos rekvizītus (tālruni,
faksu, e-pastu).

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas
kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver
sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns
nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu
normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

8.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski
trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kura
izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties
no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma
laušanas rezultātā.
9. Citi noteikumi
9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki
vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefons, fakss, e-pasta adrese u.c.,
tad Puses nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā
esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā
pielikumos minētajām Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
9.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizētas vai likvidētas, Līgums paliek spēkā
un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Pārdevējs brīdina Pasūtītāju par
šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.5. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem
pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 3 (trim) lapām, katrai Pusei
pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.8. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa:
9.8.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums;
9.8.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums.
10.Pušu rekvizīti un paraksti
PĀRDEVĒJS:

PIRCĒJS:

SIA „JAVISI”
Reģ.Nr.42403032410
Jur.adrese: Ziedu iela 6, Mežvidi,
Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725
Banka: AS Swedbank
Kods:LV11HABA0551035923478

Malnavas koledža
Reģ.Nr.90000019505
Jur.adrese: Malnava, Malnavas pagasts,
Kārsavas novads, LV-5750
Banka: Valsts kase
Kods:LV08TREL21502320099000

______________________________

________________________________
Juris Bozovičs

