LĪGUMS Nr.3
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 4.jūnijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunolis”, reģistrācijas Nr.43603009401, adrese:
Rīgas ielā 29a, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, kuras vārdā
saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunolis” valdes locekļa Vasilija Ņikiforova
personā 27.04.2018. izdotu notariāli apliecinātu pilnvaru rīkojas Kalvis Ņikiforovs,
personas kods 281194-12059 (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GARKALNI VV”, reģistrācijas Nr. 40003579836,
juridiskā adrese: „Garkalni”, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033 (turpmāk –
Piegādātājs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Vairis Veinbergs, no
otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz
Vecumnieku novada domes rīkotā iepirkuma „Drupinātas grants iegāde SIA “Jaunolis”
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/7, turpmāk šī līguma tekstā
saukts iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk drupinātu granti (turpmāk – Prece) Vecumnieku
novada ceļu sakārtošanai saskaņā ar šo līgumu, iepirkuma tehnisko specifikāciju un
Piegādātāja piedāvājumu iepirkumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Līguma summa un norēķinu kārtību
2.1. Šī Līguma kopējā summa ir līdz 41950 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN. Papildus Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
2.2. Līguma cena par 1m³ Preces tiek noteikta 9,90 EUR (deviņi euro, 90 centi) bez PVN.
2.3. Preces apmaksa notiek pa daļām pēc konkrētā pasūtījuma saņemšanas saskaņā ar
Piegādātāja iesniegtajām pavadzīmēm- rēķiniem.
2.4. Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par Preces iegādi 10 (desmit) darba dienu
laikā no pavadzīmes- rēķina abpusējas parakstīšanas dienas ar pārskaitījumu
Piegādātāja norādītajā bankas kontā.
3. Piegādes kārtība
3.1. Piegādātājs Preci pārdod sākot no līguma noslēgšanas pēc Pasūtītāja mutiska vai
rakstiska (telefoniska vai elektroniska) pasūtījuma, iekraujot Preci Pasūtītāja vai
Pasūtītāja piesaistīta autotransportā.
3.2. Par līgumā noteikto piegādes daudzumu un kvalitāti atbild Piegādātājs. Preces
kvalitātei jāatbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības celt pretenzijas par Preces daudzumu un kvalitāti, iesniedzot
pretenziju.
3.4. Preces pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē,
piedaloties Piegādātāja pārstāvim.
3.5. Katrai piegādātājai kravai Piegādātājs nosūta līdzi Preces pavaddokumentu, kurā tiek
norādīts materiāla tilpums kubikmetros. Ja daudzums neatbilst pavadzīmē norādītajam,
Pasūtītājs, pieaicinot Piegādātāju, sastāda aktu (pretenziju) un vienojas par cenas
samazinājumu.
3.6. Par Preces pieņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad pušu pilnvarotās personas
parakstījušas attiecīgo preču pavadzīmi-rēķinu.

4. Pušu pienākumi
4.1. Piegādātājs apņemas:
4.1.1. Piegādāt Preci labā kvalitātē Pasūtītājam saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.
4.1.2. Nodrošināt katru Preces piegādes daļu ar nepieciešamiem pavaddokumentiem;
4.1.3. Nodrošināt Preces kvalitāti un atbilstību pavaddokumentiem.
4.1.4. Nodot Pasūtītājam Preci viņa pārstāvja klātbūtnē, pārliecinoties par Preces atbilstību
pasūtījumam un pavaddokumentiem.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. Savlaicīgi pasūtīt Piegādātājam Preci, norādot tās daudzumu un paredzamo iegādes
laiku ar telefona vai elektroniskā pasta palīdzību.
4.2.2. Nepieņemt Preci, kas neatbilst kvalitātes prasībām.
4.2.3. Kontrolēt Preces daudzumu atbilstoši pavaddokumentiem.
4.2.4. Norēķināties ar Piegādātāju par piegādāto Preci līguma 2.4. apakšpunktā paredzētajos
termiņos un kārtībā.
5. Pušu atbildība
5.1. Par līgumā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs pēc Piegādātāja
pieprasījuma maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātās
summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma
summas.
5.2. Ja Piegādātājs nepilda savas līgumsaistības paredzētajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam
0,1% līgumsodu no paredzētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk par 10% no Līguma summas.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.
5.4. Pusēm ir abpusēja atbildība, pamatojoties uz šo līgumu un Latvijas Republikas
likumiem.
6. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu.
6.2. Līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma abpusējas
parakstīšanas dienas vai līdz pilnīgas Līguma summas izlietojumam (gadījumā, ja šis
nosacījums iestājas pirmais).
6.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.4. Parakstot līgumu, Puses vienojas, ka tās līguma darbības termiņu, rakstveidā
savstarpēji vienojoties, var pagarināt, nepārsniedzot šī līguma summu, gadījumā, ja
līdz līguma termiņa beigām netiks izmantota visa līgumā paredzētā maksimālā summa.
Minētajā gadījumā Puses var pagarināt līguma darbības termiņu uz laiku, kamēr stāsies
spēkā jauns līgums par to pašu līguma priekšmetu.
6.5. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi iegūst spēku tikai tad, kad tie ir noformēti
rakstveidā un tos parakstījušas Puses un ir izdarīti saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 61.panta noteikumiem.
6.6. Šis līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja līgumslēdzējas Puses par to savstarpēji
vienojas.
6.7. Piegādātājs līgumu var izbeigt vienpusēji, ja Pasūtītājs neievēro šī līguma noteiktos
apmaksas termiņus vairāk par 20 kalendāra dienām vai nepamatoti atsakās pieņemt
pasūtīto Preci.
6.8. Pasūtītājs līgumu var izbeigt vienpusēji, ja iestājies vismaz viens no šādiem
gadījumiem:
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6.8.1. ja Piegādātājs neievēro pasūtījuma izpildes termiņu vairāk kā par 24 stundām divas
reizes līguma darbības laikā;
6.8.2. ja atkārtoti (vismaz 2 reizes gada laikā) Pasūtītājam piegādātās Preces kvalitāte
būtiski atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītā.
6.9. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 6.7.punktu, 6.8.1.-6.8.2.apakšpunktu, līgums
uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Piegādātāja paziņojuma
par atkāpšanos (ierakstītā vēstule vai vēstule ar drošu elektronisko parkastu, kas satur
laika zīmogu) izsūtīšanas dienas.
6.10. Pasūtītājam nav tiesību celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu
atlīdzināšanu saistībā ar līguma izbeigšanu, ja līgums izbeigts saskaņā ar līguma
6.7.punktu. Piegādātājam nav tiesību celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt
zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar līguma izbeigšanu, ja līgums izbeigts saskaņā ar
līguma 6.8.punkta kādu no apakšpunktiem.
6.11. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no savu saistību, kas tika nodibinātas līguma
darbības laikā, izpildes pilnā apmērā.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šīs saistības nevarēja tikt izpildītas nepārvaramas varas, ārkārtēju apstākļu
rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi:
dabas stihijas, kara stāvoklis, ugunsgrēki, masu nekārtības, dumpji, elektroenerģijas
trūkums, valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas
nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai
līgumslēdzēju Pusei.
7.2. Gadījumā, ja iestājas kāds no šī līguma 7.1. punktā minētajiem apstākļiem, Pusēm
vienojoties, var tikt grozīti šī līguma nosacījumi un/vai pagarināts līguma un jebkura tā
nosacījuma izpildes termiņš.
8. Citi noteikumi
8.1. Visus šī līguma darbības laikā radušos strīdus abas Puses risina pārrunu ceļā. Ja
vienošanos nav iespējams panākt, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.2. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī līguma, trešajai
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.3. Piegādātājam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu darbu izpildi tikai ar iepirkuma
piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmējiem, kas izpilda līdz
10% no darbu apjoma. Līguma darbības laikā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus
var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma nolikumā
minētos dokumentus. Apakšuzņēmējus, kas izpilda 10% un vairāk darbu no darbu
apjoma, no jauna piesaistīt var tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot
iepirkuma nolikumā minētos dokumentus. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi
nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.
8.4. Ar līguma parakstīšanas dienu jebkuras mutiskas un/vai rakstiskas vienošanās, kas
Pusēm ir bijušas pirms norādītās dienas un ir saistībā ar šī Līguma priekšmetu, zaudē
spēku.
8.5. Pušu pienākumus saistībā ar šo līgumu reglamentē Latvijas Republikas likumi un citi
normatīvie tiesību akti.
8.6. Atbildīgā persona līguma izpildes uzraudzībai un ar līgumu saistītu jautājumu
risināšanai no Pasūtītāja puses ir Kalvis Ņikiforovs, tālr.29436875, e-pasts:
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jaunolis@apollo.lv, no Piegādātāja puses – Vairis Veinbergs, tālr. 29129123, e-pasts:
zkg@inbox.lv. Mainoties personai, kura veic līguma izpildes uzraudzību, attiecīgā
Puse par to rakstveidā paziņo otrai Pusei.
8.7. Līguma pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8.8. Šis līgums tiek sastādīts un abu pušu parakstīts divos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām,
ieskaitot divus pielikumus (tehnisko specifikāciju un tehnisko un finanšu
piedāvājumu), un izsniegts katrai līgumslēdzēja Pusei pa vienam eksemplāram. Katram
eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.
9. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
SIA „Jaunolis”
SIA „GARKALNI VV”
Reģistrācijas Nr. 43603009401
Reģistrācijas Nr. 40003579836
PVN reģ. Nr. LV43603009401
PVN reģ. Nr. LV40003579836
Juridiskā drese: Rīgas iela 29a, Vecumnieku Juridiskā adrese: „Garkalni”, Birzgales
pagasts,
pagasts, Ķeguma novads, LV-5033
Vecumnieku novads, LV-3933
AS SEB banka
AS „Swedbank”
Kods: UNLALV2X
Kods: HABALV22
Konts: LV46UNLA0050012084962
Konts: LV56HABA0001402040223
__________________ K.Ņikiforovs
(paraksts)
2018.gada 4.jūnijā

_____________________ V.Veinbergs
(paraksts)
2018.gada 4.jūnijā
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