Iepirkums Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā:
„Par tehnikas nomu kokzāģētavas „Norupes” vajadzībām”
(Id. Nr. SIA-RM-2015/15)

IZRAKSTS no 16.04.2015. līguma Nr. SRM-15-282-lī
Tehnikas nomas līgums Nr.SRM-15-282-lī
Iepirkuma otrā daļa - (iekrāvējs-pacēlājs (noma bez operatoru)
Rīgā,
2015.gada 16.aprīlī
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003982628, tās valdes locekļa Jura Buškevica personā, kurš darbojas saskaņā ar
statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv turpmāk tekstā - Nomnieks, no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JUNGHEINRICH LIFT TRUCK”, vienotais
reģistrācijas Nr. 40003630479, tās valdes priekšsēdētājas Ladas Kaļiņinas personā, kura
darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Iznomātājs, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Par tehnikas nomu kokzāģētavas „Norupes” vajadzībām”
(identifikācijas Nr.SIA-RM-2015/15) komisijas 2015.gada 20.marta lēmumu, noslēdz šādu
līgumu (turpmāk – Līgums):
1.Līguma priekšmets
1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, un NOMNIEKS pieņem lietošanā par maksu iekrāvēju-pacēlāju
bez operatora (turpmāk – Tehnika) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un
IZNOMĀTĀJA iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu (2.pielikums).
1.2. Līguma priekšmeta izmantošanas mērķis – SIA „Rīgas meži” kokzāģētavas „Norupes”
vajadzībām.
2. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas puses un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus,
vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta plānotā līgumcena EUR 20 000.00 bez pievienotās vērtības
nodokļa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas agrāk.
3. Maksājumi un norēķinu kārtība
3.1. Nomas maksa mēnesī par Līguma 1.1.punktā minētās Tehnikas lietošanu no Līguma spēkā
stāšanās brīža tiek noteikta 6.90 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 (vienu)
nostrādāto motorstundu.
3.2. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs mainīt nomas maksas apmēru.
3.3. Rēķinu par Līguma 3.1.punktā noteikto nomas maksu par tekošo mēnesi IZNOMĀTĀJS
iesniedz NOMNIEKAM līdz tekošā mēneša 10.datumam. Pamats rēķina iesniegšanai ir
starp Pusēm parakstīts
3.4. NOMNIEKAM saņemtie rēķini ir jāapmaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.
3.5. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiks uzskatīti par samaksātiem dienā, kad ir izskaitīti no
NOMNIEKA norēķinu konta.
4. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi
4.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt NOMNIEKAM lietot Tehniku, ja tā tiek
ekspluatēta atbilstoši vispārpieņemtām normām, instrukcijām, ekspluatācijas un Līguma
noteikumiem.
4.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs:
4.2.1. saņemt nomas maksu.
5. NOMNIEKA tiesības un pienākumi
5.1.NOMNIEKS ir tiesīgs Līguma darbības laikā netraucēti lietot Tehniku.

5.2. Par nekvalitatīvu, vai darba kārtībā neesošu Tehnikas nodošanu NOMNIEKAM,
IZNOMĀTĀJS NOMNIEKAM maksā līgumsodu 0,2% apmērā no plānotās kopējās
līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar 3 (trešo) darba dienu, bet ne vairāk kā 10%
no plānotās līgumcenas.
5.3. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, ja IZNOMĀTĀJS sniedz
nekvalitatīvus nomas pakalpojumus.
5.4. NOMNIEKS nav tiesīgs:
5.4.1. nodot lietošanā Tehniku trešajām personām;
5.4.2. ieķīlāt nomas tiesības vai kā citādi tās izmantot darījumos ar trešajām personām.
5.5. NOMNIEKA pienākumi ir:
5.5.1. Līguma darbības laikā izmantot Tehniku, nepieļaujot tās tehniskā stāvokļa
pasliktināšanos;
5.5.2. savlaicīgi maksāt nomas maksu.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevar iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
6.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek
izbeigta, un Puses veic savstarpēju norēķinu.
7. Līguma izbeigšana
7.1. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā Līguma termiņa
jebkurā laikā.
7.2. Līgumu var izbeigt pēc IZNOMĀTĀJA iniciatīvas un bez NOMNIEKA piekrišanas, ja:
7.2.1. vienu mēnesi netiek maksāta nomas maksa un NOMNIEKS nav šo maksājumu
nokārtojis 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiskas
pretenzijas saņemšanas;
7.2.2. Tehnika tiek nodota lietošanā trešajām personām, vai nomas tiesības tiek ieķīlātas vai
kā citādi izmantotas darījumos ar trešajām personām;
7.3 Pēdējā Līguma darbības dienā IZNOMĀTĀJAM Tehnika jānodod ar nodošanas pieņemšanas aktu, ne sliktākā stāvoklī, kādā tā bija Līguma slēgšanas brīdī, ņemot vērā
saprātīgu nolietojuma pakāpi.
8. Citi noteikumi
8.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi
netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas
juridiskā spēkā tikai tad, kad tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses.
8.2. IZNOMĀTĀJS par pārstāvi Līguma darbības laikā nozīmē: projektu menedžeri Gati
Ribaku, Mob.: +371 29 44 92 08; Tālr.nr.: +371 67813 910 ; Faksa Nr.: +371 67813 911;
e-pasts: gatis.ribaks@jungheinrich.lv ; (servisa koordinators) – tālr. Nr. +371 26665505,
serviss@jungheinrich.lv .
8.3. NOMNIEKS par pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē: SIA „Rīgas meži”
kokzāģētavas Norupes vadītājs Jānis Stankevičs tālr. +371 29856592, e-pasts:
janis.stankevics@riga.lv.
8.4. Pārstāvji, veicot savstarpējo saziņu, izmanto šī Līguma 8.2. un 8.3.punktā minētos
rekvizītus (tālruņu numurus, e-pasta adreses). Pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai
izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā pielikumos.
8.5. Pārstāvji ir tiesīgi:
8.5.1. novīzēt Tehnikas nodošanas - pieņemšanas aktu;
8.5.2. sastādīt un parakstīt defektu aktus;
8.5.3. savlaicīgi un nekavējoties informēt par tehniskām problēmām, risināt citus, ar Tehnikas
lietošanu un uzturēšanu saistītus jautājumus.
8.6. Mainot nosaukumu, adresi, rekvizītus vai pilnvarotos pārstāvjus, katra Puse apņemas 7
(septiņu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām.
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8.7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netiek paredzētas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.8. Visi strīdi, kuri var rasties šī Līguma darbības laikā, vispirms tiek risināti Pušu
savstarpējās sarunās. Ja Puses nevar panākt vienošanos, strīdus izskata Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti
NOMNIEKS:
SIA „Rīgas meži”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628
PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003982628
Adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Banka: AS „Citadele banka”
IBAN: LV15PARX0005508860001

IZNOMĀTĀJS:
SIA „JUNGHEINRICH LIFT TRUCK”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003630479
PVN maksātāja reģ.Nr.40003630479
Adrese: Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058
Banka: AS „DnB banka”
IBAN: LV91RIKO0002013017836

______________________________
J.Buškevics

______________________________
L.Kaļiņina

3

