LĪGUMS 105/2015
Par skuju koku zāģu skaidu piegādi pansionātam ”ATVASARA”

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2015. gada 23. janvārī

Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts ”Atvasara”, turpmāk
tekstā PIRCĒJS, kura vārdā, pamatojoties uz Nolikumu, rīkojas pansionāta vadītāja Zaiga Švāģere
no vienas Puses, un SIA ”LINDEKS TIMBER PRODUCTS”, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS,
kuras vārdā rīkojas Andrejs Fjodorovs, no otras Puses, noslēdz sekojoša satura Līgumu:

LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.

PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā, bet PIRCĒJS pieņem un apmaksā skuju koku zāģu skaidas
(turpmāk - PRECE) - 1m3 skaidas (bez PVN) - 10.00 EUR.

SAMAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.
3.

Par Līguma 1. punktā minēto PRECI PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM atbilstoši piegādātajam
daudzumam un cenai, kas ir noteikta šī Līguma 1. punktā.
Par PRECI PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PRECES
piegādes, pārskaitot naudu uz PĀRDEVĒJA norādīto kontu.

PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA
4.

PIRCĒJS par nepieciešamo PRECES daudzumu telefoniski informē PĀRDEVĒJU.

PUŠU SAISTĪBAS
5.
6.
7.
8.
9.

PĀRDEVĒJS nodrošina PRECES piegādi un sedz transporta izdevumus, kā arī atbild par
PRECES pārvadājuma risku.
PĀRDEVĒJA pienākums ir piegādāt kvalitatīvu PRECI pēc veiktā pasūtījuma 1 nedēļas laikā.
PĀRDEVĒJA pienākums ir reizē ar piegādi nodot PIRCĒJAM visus nepieciešamos
pavaddokumentus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
PĀRDEVĒJA pienākums ir segt visas transporta izmaksas, kas saistītas ar PRECES piegādi
PIRCĒJAM un nekvalitatīvās PRECES nomaiņu.
PIRCĒJA pienākums ir nodrošināt piegādātās PRECES pieņemšanu un apmaksu.
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PUŠU ATBILDĪBA
10. Katra Puse ir atbildīga par līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Vainīgā Puse
atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
11. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM
līgumsoda naudu 0.1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
12. Par šajā Līgumā noteikto PRECES piegādes termiņu neievērošanu PĀRDEVĒJS maksā
PIRCĒJAM līgumsoda naudu 0.1% apmērā no pasūtītās, bet nepiegādātās PRECES vērtības
par katru nokavēto dienu.
13. Par nekvalitatīvas PRECES piegādi PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 10% apmērā
no nekvalitatīvās preces vērtības.
14. Ja tiek sastādīts akts par nekvalitatīvu preci trīs reizes, PIRCĒJAM ir tiesības pārtraukt šī
Līguma darbību, nedēļu iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
15. Līgumsoda naudas kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20 % no pasūtījuma kopējās summas.
16. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības
pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
17. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi
30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš. Izpildītājam nav tiesības celt nekādas pretenzijas
un/vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Līguma izbeigšanu šajā punktā noteiktajā
kārtībā.
18. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies ”force majeure”
apstākļu dēļ. Ar ”force majeure” apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura
kara operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus ārkārtas apstākļus, kurus Puses nevarēja
paredzēt Līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu iestāšanos 14 dienu laikā paziņo otrai Pusei.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI
19. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2016. gada 31. maijam.
20. Puses vienu reizi Līguma darbības laikā savstarpēji saskaņojot var mainīt PRECES piegādes
cenu, kas noteikta šī Līguma 1. puntā. Par PRECES cenas izmaiņām atbilstošā laika periodā
Puses iesniedz juridiski pamatotu dokumentu. PRECES vienības cena nevar tikt mainīta vairāk
par 5%. Par PRECES cenas izmaiņām tiek noslēgta savstarpēja vienošanās un jaunā cena stājas
spēkā ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc vienošanās parakstīšanas.
21. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti
par šī Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad,
ja tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses.
22. Puses apņemas darīt visu, lai ar Līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības risinātu sarunu
kārtībā savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem netiek panākta vienošanās, izskata tiesa
LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
23. Šī līguma saistības pāriet Pušu tiesību saistību pārņēmējiem.
24. Līguma darbības laikā Puses vadās pēc šī Līguma noteikumiem un LR spēkā esošajiem tiesību
aktiem.
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25. Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo Līgumu.
26. Šis Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs
atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs eksemplārs pie PĀRDEVĒJA.

PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS
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SIA”LINDEKS TIMBER PRODUCTS”

_________________________
Zaiga Švāģere
Z. V.

_________________________
Andrejs Fjodorovs
Z. V.
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