Iepirkums:
„HIKO vai analogu kasešu iepirkums Norupes kokaudzētavas vajadzībām”,
(ID Nr. SIA-RM-2015/25)

Izraksts no 15.04.2015. Piegādes līguma Nr.SRM-15-278-lī
PIEGĀDES LĪGUMS Nr. SRM-15-278-lī
Rīga

2015.gada 15.aprīlis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, reģistrācijas Nr.40003982628, tās valdes locekļa
Jura Buškevica personā, kurš darbojas uz statūtu pamata un 08.01.2014. pilnvaras Nr.SRM-14-6-pv,
turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
un
SIA „SILJA”, reģistrācijas Nr.40003264664, tās pilnvarotās personas Aivara Saulāja personā, kurš
darbojas uz 19.01.2015. pilnvaras nr.P190115-01, turpmāk saukts - PIEGĀDĀTĀJS, no otras
puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti - LĪDZĒJI, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅI
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt preces, turpmāk līguma tekstā Prece, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1 – Tehniskā specifikācija.
1.2. PIEGĀDĀTĀJS Preču piegādi veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas.
2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Līguma 1.1. punktā noteiktā izpildi ir EUR 19 480.00, neieskaitot PVN
21%, PVN 21% EUR 4 090.80, kopā ar PVN 21% EUR 23 570.80.
2.2. PASŪTĪTĀJS veic samaksu 100% apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās summas 30
(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma 1.1.punktā noteikto Preču piegādes un PIEGĀDĀTĀJA
rēķina saņemšanas.
2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad ir veikta naudas izmaksa no PASŪTĪTĀJA bankas
konta. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.
3. PREČU PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM Līguma 1.1.punktā noteiktās Preces Līguma
1.2.punktā noteiktā termiņā. Par Preču piegādes konkrētu laiku PIEGĀDĀTĀJS informē
PASŪTĪTĀJA Līguma 9.1.punktā noteikto atbildīgo personu, kura informē PIEGĀDĀTĀJU par
konkrētu Preču saņemšanas vietu.
3.2. Preču piegādes vieta ir kokaudzētava „Norupes”, Tinūžu pagasts, Ikšķiles novads.
3.3. Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina veic
PIEGĀDĀTĀJS. PASŪTĪTĀJAM jānodrošina PIEGĀDĀTĀJA transporta līdzekļa piekļūšana
norādītajai piegādes vietai.
3.4. Preču piegāde uzskatāma par izpildītu un no PASŪTĪTĀJA puses pieņemtu, ja PASŪTĪTĀJS
10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz pamatotus iebildumus par piegādāto Preču kvalitātes
trūkumiem vai neatbilstību Līguma noteikumiem, sagatavojot Defektu aktu.
3.5. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis PIEGĀDĀTĀJAM Defektu aktu, LĪDZEJI savstarpēji vienojas
par nepilnību vai kvalitātes trūkumu novēršanu un termiņiem.
3.6. PIEGĀDĀTĀJAM Defektu aktā minētie defekti jānovērš Pušu saskaņotā termiņā. Ja Defektu aktā
minētie defekti ir radušies PIEGĀDĀTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo defektu
novēršanai jāapmaksā PIEGĀDĀTĀJAM un tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa
pagarinājumu.
4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
4.1. LĪDZĒJI savstarpēji ir atbildīgi par otram LĪDZĒJAM nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena LĪDZĒJA, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.
4.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS Preču piegādi neveic Līgumā noteiktajos termiņos, PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no kopējās Līguma summas
par katru nokavēto dienu.
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4.3. Ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti neievēro Līguma 2. punktā noteikto maksājumu kārtību, tas maksā
PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,5 % (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no laikā nesamaksātās
summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no to saistību pilnīgas izpildes.
4.5. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas pilnu risku par Precēm līdz to piegādāšanas brīdim PASŪTĪTĀJAM.
5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai LĪDZĒJU saistību izpildei.
5.2. Jebkādas Līguma noteikumu izmaiņas stājas spēkā tikai pēc tam, kad abu LĪDZĒJU pilnvarotie
pārstāvji tās noformējuši rakstveidā. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.3. Ja netiek pildīti Līguma noteikumi un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atgādinājuma
saņemšanas pārkāpums nav novērsts, LĪDZĒJI ir tiesīgi izbeigt Līgumu vienpusēji, brīdinot par to
otru LĪDZĒJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Līguma izbeigšanas gadījumā LĪDZĒJAM ir
tiesības pieprasīt otram LĪDZĒJAM atlīdzināt zaudējumus, kas radušies viņu Līguma saistību
neizpildes dēļ.
5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to PIEGĀDĀTĀJU brīdinot 1 (vienu)
mēnesi iepriekš un veikt norēķinu par PIEGĀDĀTĀJA līdz Līguma izbeigšanai veikto Preču piegādi.
5.5. Ja Līgums tiek izbeigts PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM
vienreizēju līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma
izbeigšanas.
5.6. Ja Līgums tiek izbeigts PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, bet PIEGĀDĀTĀJS ir veicis visu vai daļēju
Līguma 1.1.punktā noteikto Preču piegādi, PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM atbilstoši Preču
faktiskai piegādei 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un PIEGĀDĀTĀJA rēķina
saņemšanas dienas.
6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Visus strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, LĪDZĒJI apņemas risināt
savstarpēju sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, bet, ja šādi vienošanos panākt nav
iespējams, visi strīdi un nesaskaņas jārisina atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai Latvijas Republikas tiesā.
7. PREČU GARANTIJA
7.1. PIEGĀDĀTĀJA piegādāto Preču garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši, skaitot no Preču
piegādes brīža.
7.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem novērst Preču
trūkumus, kuri tiek konstatēti garantijas laikā pēc Preču piegādes, vai apmainīt Preces pret
kvalitatīvām un jaunām Precēm bez maksas.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. LĪDZĒJI ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi,
ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure),
ko attiecīgais LĪDZĒJS nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas
katastrofa, vispārējs streiks.
8.2. LĪDZĒJAM, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otra LĪDZĒJAM,
tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam LĪDZĒJAM iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit)
dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais LĪDZĒJS atbild otram
LĪDZĒJAM par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit pieci) dienām, katram no
LĪDZĒJIEM ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no
LĪDZĒJIEM nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram LĪDZĒJAM laika posmā pēc
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. LĪDZĒJU sadarbības organizēšanai LĪDZĒJI nosaka savas atbildīgās personas:
9.1.1. PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona: SIA „Rīgas meži” kokaudzētavas „Norupes” vadītājs
Māris Druvaskalns, mob.tālr. +371 29469246; fakss: +371 67037207; e-pasts:
maris.druvaskalns@riga.lv;
9.1.2. PIEGĀDĀTĀJA atbildīgā persona: SIA „SILJA” tirdzniecības menedžeris Aivars
Saulājs,
mob.tālr.
+371
29277374;
fakss:
+371
671469660;
e-pasts:
aivars.saulajs@silja.lv.
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9.2. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no tiem vienu saņem PASŪTĪTĀJS, otru PIEGĀDĀTĀJS. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.3. Līgumam, kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas, pievienoti:
9.3.1. pielikums nr.1 – Tehniskā specifikācija;
9.3.2. pielikums nr.2 – Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.
9.4. PIEGĀDĀTĀJA un PASŪTĪTĀJA rekvizīti:
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

Piegādātājs:
SIA „SILJA”
Juridiskā adrese: Jelgavas ceļš 16, Tīraine,
Mārupes novads, LV-2167
Reģistrācijas Nr.: 40003264664
Banka: Nordea Banka Finland Plc
Konta Nr.: LV44NDEA000000766131

____________________/Juris Buškevics/
SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

___________________/Aivars Saulājs/
SIA „SILJA” pilnvarotā persona
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