LĪGUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2016.gada 18.februārī

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas
iela 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā saskaņā ar
Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” rīkojas izpilddirektors Guntis Kalniņš (turpmāk
– Pasūtītājs), un
SIA „ZUSA Mežs”, reģistrācijas Nr.48503026010, juridiskā adrese: „Gaismas”,
Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas
valdes priekšsēdētājs Uģis Zanders (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses (līdzēji saukti
atsevišķi - Puse, kopā - Puses), saskaņā ar veiktā iepirkuma „Malkas piegāde Vecumnieku
novada domes vajadzībām”, ID Nr. VND 2016/2, rezultātiem noslēdz šādu līgumu
(turpmāk-Līgumu):
1. Līguma priekšmets
Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot Pasūtītājam dedzināmo malku (turpmāk – Prece)
iepirkuma daļas Nr.2 (Piegādes adreses: „Dzirnas”, Valles pagasts, Vecumnieku novads,
LV- 5106 (10 m3), Brāļu Amtmaņu muzejs, „Zvanītāju Bukas”, Valles pagasts,
Vecumnieku novads, LV-5106 (10 m3) un „Zemenītes”, Taurkalne, Valles pagasts,
Vecumnieku novads (20 m3), iepirkuma daļas Nr.3 (Piegādes adrese: Stelpes pagasta nams,
Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 (15 m3) un Kalna iela 3, Stelpes pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3925 (15 m3), iepirkuma daļas Nr.4 (Piegādes adrese: Bārbeles
skola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 (40 m3) un iepirkuma daļas Nr.5
(Piegādes adrese: Kurmenes iela 1, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924
(40 m3)) nodrošināšanai saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, Pārdevēja tehnisko un
finanšu piedāvājumu un šī Līguma noteikumiem, un Pasūtītājs apņemas to nopirkt.
2. Preču kvalitātes prasības, piegādes termiņš un cenas
Preces kvalitātes prasības, piegādes apjomi, piegādes vietas, termiņi un Preces cena ir
noteiktas šī Līguma pielikumā.
3. Līguma summa un maksājumu kārtība
2.1. Līguma summa:
2.1.1. iepirkuma daļā Nr.2 ir 912,00 EUR (deviņi simti divpadsmit eiro, 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk-PVN);
2.1.2. iepirkuma daļā Nr.3 ir 684,00 EUR (seši simti astoņdesmit četri eiro, 00 centi) bez
PVN;
2.1.3. iepirkuma daļā Nr.4 ir 912,00 EUR (deviņi simti divpadsmit eiro, 00 centi) bez
PVN;
2.1.4. iepirkuma daļā Nr.5 ir 912,00 EUR (deviņi simti divpadsmit eiro, 00 centi) bez
PVN.
3.2. Pievienotās vērtības nodokļa likmi nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
3.3. Maksājumi par pieņemto Preci tiek veikti, pamatojoties uz Pušu pilnvaroto pārstāvju
abpusēji parakstītu pavadzīmi-rēķinu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgās
pavadzīmes-rēķina abpusējās parakstīšanas dienas un ciršanas apliecinājuma kopijas
saņemšanas attiecīgajai malkas partijai, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto bankas
kontu.

3.4. Par līgumā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs pēc Pārdevēja
pieprasījuma maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātās
summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas bez
PVN.
3.5. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līgumā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības uzlikt
Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no paredzētās Preces piegādes summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas bez PVN.
3.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu saistību izpildes.
4. Piegādes un pieņemšanas noteikumi
4.1. Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veic Preces transportēšanu līdz
Līguma pielikumā norādītajai piegādes vietai.
4.2. Par katru malkas kravu jābūt aizpildītai pavadzīmei-rēķinam, kuras 1.eksemplāru
Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam kā apmaksas dokumentu, pievienojot ciršanas apliecinājuma
kopiju.
4.3. Preces izkraušanu piegādes vietā veic Pārdevējs ar saviem tehniskajiem līdzekļiem un
darba spēku.
4.4. Preces pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes notiek Preces Piegādes vietā,
Pasūtītājam veicot Preces uzmērīšanu.
4.5. Ja malkas sortiments, daudzums un kvalitāte neatbilst norādītājai malkas specifikācijai,
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no malkas pieņemšanas, nekavējoties par to informējot
autovadītāju un Pārdevēju. Pārdevējs novērš Preces trūkumus par saviem līdzekļiem.
4.6. Domstarpību gadījumā malkas uzmērīšanai Pasūtītājs var pieaicināt akreditētu
komersantu, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumu Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu
uzskaiti” izpratnē (turpmāk – akreditēts komersants). Ar akreditēta komersanta pieaicināšanu
saistītos izdevumus sedz tā Puse, kuras malkas apjoma aprēķins bijis neprecīzāks.
4.7. Par Preces pieņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad pušu pilnvarotās personas
parakstījušas attiecīgo kokmateriālu pavadzīmi-rēķinu.
4.8. Preces apmaksa notiek pēc faktiski uzmērītā apjoma.
5. Atbildība
5.1. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās
risku līdz abas Puses ir parakstījušas attiecīgo kokmateriālu pavadzīmi-rēķinu. Līdz ar
attiecīgās kokmateriālu pavadzīmes-rēķina parakstīšanu, viss risks par Preci pāriet uz
Pasūtītāju.
5.2. Pārdevējam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nav tiesību nodot trešajām personām
jebkuras no šī Līguma noteikumiem izrietošās tiesības un saistības.
5.3. Pārdevējs garantē, ka piegādātie kokmateriāli mežizstrādes procesā ir sagatavoti,
ievērojot Latvijā spēkā esošo meža un apkārtējās vides aizsardzības normatīvos aktus un
citus saistītos normatīvos aktus.
5.4. Pārdevēja atbildība par zaudējumiem aprobežojas ar piegādātās Preces vērtību.
6. Nepārvarama vara
6.1. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja
tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, kā, piemēram, dabas katastrofa (ugunsgrēki, plūdi,
utt.), sociālie konflikti (streiki, pilsoņu kari, utt.), kā arī jaunu likumu ieviešana, kas sarežģī,
ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto darbību.
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6.2. Katra no līgumslēdzēju Pusēm nekavējoties informē otru Pusi par nepārvaramas varas
iestāšanos. Šajā gadījumā puses vienojas par Līgumā noteikto noteikumu izmainīšanu vai
Līguma izbeigšanu.
6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2016.gada
31.maijam un līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2.Līgumu var grozīt un papildināt tikai ar pušu rakstveida vienošanos un saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu, kas tiek noformēta kā šā Līguma pielikums un ir tā
neatņemama sastāvdaļa.
7.3. Līgums var tikt izbeigts pirms tā termiņa notecējuma, Pusēm par to vienojoties, vai pēc
vienas Puses ierosinājuma, rakstiski brīdinot otru Pusi 10 ( desmit) dienas iepriekš, ja otra
Puse nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma saistības.
7.4. Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar šo Līgumu, jārisina pārrunu ceļā,
savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja puses nevienojas, lieta tiek nodota tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
7.5. Līgums, tajā skaitā pielikums, ir sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, divos
vienādos eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram, abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
7.6.Līgumam pievienots pielikums- Preces kvalitātes prasības, apjomi, piegādes vieta,
termiņi un cena.
7.7. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā iepirkuma daļā Nr.2 ir Valles pagasta
pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa, tālr. 65152893, 26668961, iepirkuma daļā Nr.3 – Stelpes
pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis, tālr.63945108, 29477390, iepirkuma daļā Nr.4 –
Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Našeniece, tālr.63946936, 29373009, iepirkuma
daļā Nr.5 - Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā, tālr.63933177, 28388976.
Pārdevēja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir valdes priekšsēdētājs Uģis Zanders,
tālr.29149341.
8. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933
AS Swedabank
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551025822482

Pārdevējs:
SIA „ZUSA Mežs”
Reģistrācijas Nr.48503026010
PVN reģistrācijas Nr.LV48503026010
Adrese: „Gaismas”, Būtnāri, Zirņu pagasts,
Saldus novads, LV-3801
AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konts: LV45PARX0016914490001

___________________ G.Kalniņš

___________________ U.Zanders

2016.gada __.februārī

2016.gada __.februārī
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Līguma pielikums

Preces kvalitātes prasības, apjomi, piegādes vieta, termiņi un cena
Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr.90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
Līguma izpildes termiņš:
2.-5.daļā - no līguma noslēgšanas līdz 2016.gada 31.maijam.
Malka ar lapu koka īpatsvaru ne mazāk kā 80%.
- garums 3m ± 10 cm;
- diametrs 7-50 cm, pie tam nogriežņu īpatsvars ar diametru 10-30 cm ne mazāk kā
60%;
- pieļaujama trupe: līdz 5% no kopējā apjoma iepirkuma daļā;
- apse ne vairāk par 20%, egle ne vairāk par 10% no kopējā malkas daudzuma katrā
daļā.
Malka tiks uzmērīta atbilstoši LVS 82:2003, piemērojot ciešmetra koeficientu 0,6.
Ja malkas krava ir nevienmērīgi sakrauta vai ietver līkumainus nogriežņus, tad
ciešmetra koeficients var tikt samazināts līdz 0,5.
Ja rodas domstarpības kubatūras noteikšanā, pielietojot koeficientu, tad malkas
kubatūru aprēķina, aprēķinot tilpumu pēc kokmateriālu caurmēriem un atbilstoši LVS
82:2003.
Domstarpību gadījumā malkas uzmērīšanai pasūtītājs var pieaicināt akreditētu
komersantu, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumu Nr.744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu
uzskaiti” izpratnē (turpmāk – akreditēts komersants).
Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumu Nr.744 „Noteikumi par koku
un apaļo kokmateriālu uzskaiti” 21.punkts paredz, ka koku vai apaļo kokmateriālu apjoma
uzmērījums, ko veicis akreditēts komersants, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu
uzmērīšanas jomā, atzīstams par precīzāko.
Ar akreditēta komersanta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā puse, kuras
malkas apjoma aprēķins bijis neprecīzāks.
Piegādes notiek pa daļām pēc pušu iepriekšējas vienošanās. Malka jāpiegdā bez
zemes, sniega un ledus aplipuma. Pieļaujamais daudzums šādiem aplipumiem ne vairāk kā
5% no malkas nogriežņu skaita.
Ja malkas sortiments, daudzums un kvalitāte neatbilst norādītājai malkas
specifikācijai, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no malkas pieņemšanas, nekavējoties par to
informējot autovadītāju un Pārdevēju.
Cena par 1 m3,
EUR bez PVN

Malkas daudzums, piegādes adrese

2.DAĻA – kopā 40 m3
1. Piegādes adrese: „Dzirnas”, Valles 22,80
pagasts, Vecumnieku novads, LV- 5106
(10 m3)
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Cena par visu apjomu,
EUR bez PVN
228,00

2. Piegādes adrese: Brāļu Amtmaņu muzejs,
„Zvanītāju
Bukas”,
Valles
pagasts,
Vecumnieku novads, LV- 5106 (10 m3)
3. Piegādes adrese: Taurkalnes bibliotēka
„Zemenītes”, Taurkalne, Valles pagasts,
Vecumnieku novads (20 m3)
Kopā par 40 m3
PVN 21%
Kopējā piedāvājuma cena EUR (ar PVN)
3.DAĻA – kopā 30 m3
1. Piegādes adrese: Stelpes pagasta nams,
Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV3925 (15 m3)
2. Piegādes adrese: Kalna iela 3, Stelpes
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 (15
m3)
Kopā par 30 m3
PVN 21%
Kopējā piedāvājuma cena EUR (ar PVN)

22,80

228,00

22,80

456,00

----------

912,00
191,52
1103,52

22,80

342,00

22,80

342,00

----------

684,00
143,64
827,64

4.DAĻA –40 m3
Piegādes adrese: Bārbeles skola, Bārbeles
22,80
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 (40
m3)
PVN 21% ---Kopējā piedāvājuma cena EUR (ar PVN) ---5.DAĻA – 40 m3
Piegādes adrese: Skaistkalnes tautas nams,
22,80
Kurmenes iela 1, Skaistkalnes pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3924
PVN 21% ---Kopējā piedāvājuma cena EUR (ar PVN) ----

912,00

191,52
1103,52

912,00

191,52
1103,52

Pasūtītājs
Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģistrācijas Nr.LV90009115957

Pārdevējs
SIA „ZUSA Mežs”
Reģistrācijas Nr.48503026010
PVN reģistrācijas Nr.LV48503026010

_____________________ G.Kalniņš

____________________ U.Zanders
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