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IZRAKSTS no 01.04.2015.līguma Nr. SRM-15-238-lī
PIEGĀDES LĪGUMS Nr.SRM-15-238-lī
Kūdras substrāta iegāde
Rīgā,

2015.gada 01.aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar
statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NORDTORF”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003308988, tās prokūristes Tatjanas Pavlovičas personā, kura darbojas saskaņā ar statūtiem,
turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Kūdras substrāta iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām”
(identifikācijas Nr.SIA-RM-2015/16) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un pārdot Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas pasūtīt
un nopirkt no Piegādātāja kūdras substrātu, (turpmāk – Prece), saskaņā ar Pušu apstiprināto
Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Preces cena, apmaksas kārtība un kvalitāte
2.1. Kopējā līgumcena Līguma darbības laikā ir EUR 10`344.44 (desmit tūkstoši trīs
simti četrdesmit četri euro un 44 centi) un papildus PVN (21%) EUR 2`172.33 (divi tūkstoši
viens simts septiņdesmit divi euro un 33 centi), kas kopā ir EUR 12`516.77 (divpadsmit tūkstoši
pieci simti sešpadsmit euro un 77 centi).
2.2. Preču cenas noteiktas saskaņā ar Piegādātāja finanšu piedāvājumu (Līguma
pielikums Nr.1). Preču cenas Piegādātājs nav tiesīgs mainīt visa Līguma darbības laikā.
2.3. Samaksu par piegādātajām Precēm Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā no preču
pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo
naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.
2.4. Piegādātājam jānodrošina Preces kvalitāte atbilstoši Tehniskajā specifikācijā
(Līguma pielikums Nr.1) noteiktajam.
3. Preces pieņemšanas nodošanas noteikumi
3.1. Piegādātājs sakomplektē pasūtījumu un Preces ar preču pavadzīmi – rēķinu piegādā
Pasūtītājam saskaņā ar grafiku (Līguma pielikums Nr.1).
3.2. Ja Preci pieņemot tiek konstatēta neatbilstība pasūtījumam un/vai kvalitātei,
Pasūtītājs sastāda pretenziju un iesniedz Piegādātājam, kas nekvalitatīvo Preci apmaina vai
novērš neatbilstību 3 (trīs) darba dienu laikā.
4. Pušu atbildība
4.1. Ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, Piegādātājam
ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās procenta) apmērā no piegādātās, bet
neapmaksātās Preces vērtības par katru nokavēto norēķinu dienu.
4.2. Ja Piegādātājs nenodrošina Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam
ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās procenta) apmērā no nepiegādātās Preces
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vērtības par katru kavējuma dienu. Ja Preču saņemšana netiek nodrošināta vairāk kā 5 (piecas)
dienas pēc piegādes termiņa notecējuma, Pasūtītājam ir tiesības analoģisku Preci iegādāties no
trešajām personām. Piegādātājam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma kompensēt
nepiegādātās preces cenu starpību 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja rēķina saņemšanas, ja
trešās personas cena par preci ir lielāka nekā šajā līguma noteiktā.
4.3. Ja Piegādātājam jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt līgumsoda
summu no Piegādātājam izmaksājamās summas par saņemtajām Precēm.
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
4.5. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preču piegādi.
4.6. Piegādātājs novērš piegādāto Preču trūkumus, kas konstatēti Preču garantijas laikā,
ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža, piegādājot Pasūtītājam
atbilstošas Preces. Preces kvalitātes trūkumu gadījumā un Preces garantijas laikā trūkumu
novēršana ir nekvalitatīvās Preces nomaiņa pret citu līdzvērtīgu un kvalitatīvu Preci.
4.7. Piegādātājs apņemas Preces piegādāt Pasūtītājam viņam izdevīgā laikā un vietā.
4.8. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā 4.6.punktā noteikto nekvalitatīvās Preces trūkumu
novēršanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,5% (piecas desmitās procenta)
apmērā no konkrētās Preces vērtības par katru nekvalitatīvās Preces apmaiņas nokavēto dienu.
4.9. Līdz Preču nodošanai Pasūtītājam ar preču pavadzīmi – rēķinu visus riskus par
Precēm uzņemas Piegādātājs.
5. Līguma darbības termiņš, tā grozīšana un izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot
Piegādātājam, ja tiek pārkāpti šī Līguma noteikumi.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot
Piegādātāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
5.4. Līgumu var papildināt vai grozīt, pēc Pušu savstarpējas vienošanās. Jebkuri
papildinājumi vai grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama
vara – no Pušu gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas un
iespējām tos kontrolēt, un kuru rezultātā Līgumu vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem
notikumiem ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki,
karadarbība, būtiskas un neparedzamas izmaiņas normatīvajos aktos.
6.2. Puse, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) dienu laikā
par to informē otru Pusi, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu,
kā arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas
iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas
pamatā esošais notikums ir vispārzināms.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Visa sakarā ar šo Līgumu nosūtītā korespondence ir uzskatāma par saņemtu dienā,
kad tā personīgi izsniegta Pusei vai trešajā dienā pēc ierakstīta pasta sūtījuma nodošanas pasta
iestādē.
7.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā
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(šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena šķīrējtiesneša
sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un procesuālajām
tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
7.3. Puses paziņo viens otram par rekvizītu (nosaukuma, adreses, bankas u.c.) un tiesiskā
stāvokļa maiņu 10 (desmit) darba dienu laikā. Zaudējumus, kas rodas Pusēm savlaicīgas
informācijas nesaņemšanas gadījumā, sedz vainīgā Puse pilnā apmērā.
7.4. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un tas būtiski ietekmē Pušu stāvokli, Puses nekavējoties notur
savstarpējas pārrunas un pieņem lēmumu par Līguma turpināšanas noteikumiem vai arī par
Līguma izbeigšanu.
7.5. Līgums sagatavots 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. Citi noteikumi
8.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu
pilnvarotās personas:
8.1.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Kokaudzētavas „Norupe” vadītājs Māris
Druvaskalns, tālrunis: +37129469246, e-pasts: maris.druvaskalns@riga.lv;
8.1.2. Piegādātāja pilnvarotā persona: _____________.
8.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
8.2.1. parakstīt preču pavadzīmi – rēķinu;
8.2.2. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
8.2.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces
apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;
8.2.4. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
8.3. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā
Līgumā vai tā pielikumos.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
SIA „Rīgas meži”
SIA „NORDTORF”
Reģistrācijas Nr.40003982628
Reģistrācijas Nr.40003308988
Adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Adrese: Aerodroms, Aknīstes pagasts,
Banka: AS „Citadele banka”
Aknīstes novads, LV-5208
IBAN: LV15PARX0005508860001
Banka: AS „SEB banka”
IBAN: LV73UNLA0050000437038

______________________________
A. Tauriņš

______________________________
T.Pavloviča
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