IZRAKSTS no 25.06.2015. vispārīgās vienošanās nr.SRM-15-449-lī
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.SRM-15-449-lī
publiskā iepirkuma „Paklājzāliena piegāde SIA „Rīgas meži” vajadzībām(atkārtots)”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/45, ietvaros
Rīgā, 2015.gada 25.jūnijā
Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā publiskā iepirkuma „Paklājzāliena piegāde SIA „Rīgas meži”
vajadzībām(atkārtots)”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2015/45, turpmāk – Iepirkums, rezultātā
ieguvuši tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ir:
(1) SIA „ANNIKO”, reģ.nr.40003735513, daļas –
Nr.p.k.
1
2

Iepirkuma priekšmets
Paklājzāliens lietošanai sausās smilšainās augsnēs un
izturīgs pret daļēju noēnojumu
Paklājzāliens ēnainām vietām

Līgumcena 1 kv.m. /
EUR bez PVN
3.45
3.45

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja
Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr. SRM-14-6-pv,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,
SIA "ANNIKO", reģistrācijas Nr. 40003735513, valdes locekļa Andra Nikuļceva personā, kurš darbojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, noslēdz šo vispārīgo vienošanos par sekojošo,
turpmāk – Vienošanās:
1. Vienošanās priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Piegādātājs ar saviem resursiem apņemas nodrošināt Pasūtītāja
vajadzībām Paklājzāliena piegādi SIA „Rīgas meži” vajadzībām saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
„Tehnisko specifikāciju” (1.pielikums) un Piegādātāja tehnisko un finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un
starp Pasūtītāju un Piegādātāju noslēgto Līgumu par paklājzāliena piegādi SIA „Rīgas meži” vajadzībām
(3.pielikums), turpmāk – Līgums.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1.
Vienošanās un Līguma ietvaros Pasūtītājs un Piegādātāji, turpmāk tekstā katrs atsevišķi - Puse,
visi kopā - Puses.
2.2.
Vienošanos Pasūtītājs slēdz ar visiem izvēlētajiem un Vienošanās rekvizītu daļā norādītajiem
Piegādātājiem konkrētajā iepirkuma daļā, parakstot ar katru Piegādātāju atsevišķu Vienošanās
eksemplāru.
2.3.
Vienošanās nosacījumi ir saistoši Pusēm.
2.4.
Ar Vienošanās noslēgšanu Puses iegūst likumīgas tiesības slēgt Līgumu Vienošanās ietvaros un
tajā noteiktajā kārtībā.
2.5.
Vienošanās tiek slēgta, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem un Piegādātāju
iesniegtajiem piedāvājumiem.
3.
Vienošanās darbības vieta, laiks un kopējā summa
3.1.
Vienošanās darbības vieta ir: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija.
3.2.
Vienošanās darbības laiks – līdz Vienošanās darbības laikā sasniegtās kopējās darījuma summas,
kas noteikta Vienošanās 3.3.punktā.
3.3.
Vienošanās darbības laikā apstiprinātā kopējā darījuma summa EUR bez PVN 9 000.00 (deviņi
tūkstoši euro, 00 centi).
3.4.
Pasūtītājam nav pienākums nodrošināt Vienošanās 3.3.punktā norādītās summas apguvi
Vienošanās darbības laikā, konkrēti pasūtījumi tiek veikti ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību pēc attiecīgai
iepirkuma daļai Vienošanās priekšmetā norādītajiem paklājzāliena veidiem.

4. Piegāžu apjomi
4.1.
Konkrēti piegāžu apjomi Vienošanās ietvaros netiek noteikti. Iepirkuma tehniskajās
specifikācijās norādītie Piegāžu apjomi tiek uzskatīti par orientējošiem un nav saistoši Pusēm.
4.2.
Konkrēto Piegāžu apjomu Pasūtītājs norāda Piegādātājam nosūtītajā pieprasījumā.
5. Piegādes cenas un norēķināšanās kārtība
5.1.
Par Piegādes cenu konkrētai iepirkuma daļas pozīcijai tiek noteiktas Piegādes pozīcijas cena (bez
PVN), kuras Piegādātājs ir norādījis savā iesniegtajā piedāvājumā (pielikums nr.2).
5.2.
Piegādātāja norādītā piegādes cena Vienošanās darbības laikā ir maksimāli pieļaujamā un nevar
tikt palielināta Līguma pirmā darbības gada laikā.
5.3.
Preces vienības cenas var tikt pārskatītas ne biežāk kā vienu reizi divpadsmit kalendāro mēnešu
laikā, pirmo reizi divpadsmit mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās, atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam cenu
pārrēķina pieprasījumam, kam pievienots centrālās statistikas pārvaldes aprēķināts patēriņa cenu izmaiņu
(inflācijas) rādītājs attiecīgajam periodam un tirgus situācijas pamatojums. Cenu pārskatīšanas rezultātā
cenu pieaugums nevar pārsniegt vairāk kā 5% gadā no pretendenta iepirkumā iesniegtās piedāvājuma
vienas vienības cenas.
5.4.
Priekšapmaksa par piegādēm netiek paredzēta.
5.5.
Norēķini par piegādēm notiek bezskaidras naudas norēķinu kārtībā.
5.6.
Norēķini tiek veikti, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto rēķinu, Līgumā paredzētajā kārtībā.
6. Piegādātāja izvēle un Līguma slēgšanas un laušanas kārtība
6.1.
Līgums tiek slēgts tikai ar Piegādātājiem, kuri parakstījuši Vienošanos.
6.2.
Līguma slēgšanu organizē un nodrošina Pasūtītājs.
6.3.
Līguma darbības laiks tiek noteikts no parakstīšanas brīža līdz pilnīgai saistību izpildei, bet
nepārsniedzot Vienošanās darbības laiku.
6.4.
Ja ar Piegādātāju Līguma darbības laikā tiek lauzts Līgums, saskaņā ar vienošanās 7.sadaļas
nosacījumiem, Pasūtītājs drīkst izvēlēties Piegādātāju ar nākamo zemāko Piegādes cenu un slēgt Līgumu
uz atlikušo Vienošanās noteikto termiņu.
6.5.
Pārējie nosacījumi, kas nav iekļauti Vienošanās, ir noteikti Līgumā.
7.
Vienošanās noteikumu grozīšana, tās laušana
7.1.
Vienošanos var izmainīt, būtiski nemainot tās saturu, vai izbeigt, Pasūtītājam un Piegādātājiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas tiek noformētas rakstiskā veidā un pēc to
parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
7.2.
Ja Piegādātājs veic Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošas, prettiesiskas
darbības, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un
zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības.
7.3.
Vienošanās darbība pēc Pasūtītāja iniciatīvas var tikt pārtraukta ar Piegādātāju, ja:
7.3.1. piegāžu kvalitāte neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām,
7.3.2. bez saskaņojuma ar Pasūtītāju tiek mainīta Preces saņemšanas vieta;
7.3.3. Piegādātājs, ar kuru noslēgts Līgums, atsakās nodrošināt Piegādi vai atsakās nodrošināt Piegādi
par Vienošanās apstiprināto cenu,
7.4.
vai arī netiek pildītas citas iepirkuma procedūrā noteiktās prasības.
7.5.
Par Vienošanās darbības pārtraukšanu, saskaņā ar 7.2. un 7.3. punktu prasībām, Piegādātājs tiek
informēts 5 (piecu) dienu laikā pirms Vienošanās darbības pārtraukšanas.
7.6.
Kādas no Pusēm maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanas gadījumā, Vienošanās ar šo
Pusi var tikt izbeigta nekavējoties.
7.7.
Ar Vienošanās darbības pārtraukšanu ar Piegādātāju vienlaicīgi tiek izbeigts arī Līgums.

8.
Pušu saistības
8.1.
Pušu pienākums ir, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, segt visus tiešos
zaudējumus, kas radušiem pārējām Pusēm Vienošanās darbības laikā.
8.2.
Pasūtītājs un Piegādātājs nodrošina un atbild par Līguma noslēgšanu Vienošanās ietvaros,
ievērojot tajā noteiktos Līguma noslēgšanas nosacījumus un kārtību.
8.3.
Pasūtītājs nodrošina un atbild par Līguma slēgšanas procedūras organizēšanu un Līguma
noslēgšanu.
8.4.
Piegādātājs garantē un atbild par Piegādes kvalitātes atbilstību un citu Pasūtītāja izvirzīto prasību
nodrošināšanu, saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums nr.1).
8.5.
Atbildība par Pušu saistību neievērošanu, zaudējumu atlīdzināšanas aprēķināšanas un soda
sankciju piemērošanas kārtība noteikta Līgumā.
8.6.
Katrā konkrētajā gadījumā piegādes kārtība, apjoms, termiņš un cena ir noteikta, starp pusēm
noslēgtajos Līgumos. Piegādes nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs rakstveidā, nosūta uzaicinājuma
vēstuli pa faksu un e-pastu, informē visus Vienošanās dalībniekus par nepieciešamo Piegādes apjomu,
izpildes termiņu un citiem būtiskiem nosacījumiem, ja tādi ir. Tiesības veikt attiecīgo piegādi tiek
piešķirtas Vienošanās dalībniekam, kurš piedāvā zemāko cenu.
9.
Strīdu risināšanas kārtība
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā.
9.2. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikā tiesā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā.
10.
Nepārvaramā vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc
Vienošanās parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
Nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas,
ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki,
jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējams kontroles robežās).
10.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski informē par to pārējās
Puses iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, kā
arī nosūta izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un
apstiprinājumu.
10.3.Ja minēto apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības
atteikties no Vienošanās izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās
pārtraukšanas rezultātā.
11.
Citi noteikumi
11.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par pārējām Pusēm nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie
radušies vienas Puses vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
11.2. Šī Vienošanās ir saistoša Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu
tiesības un pienākumus.
11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības, īpašnieki
vai vadītāji, vai kāda no Vienošanās minēto Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese,
juridiskā adrese, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to
pārējām Pusēm. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā
minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

11.4. Reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši Pušu
tiesību un saistību pārņēmējam. Pušu pienākums šajā gadījumā ir rakstiski informēt par to pārējās Puses
iespējami īsā termiņā..
11.5. Pušu kontaktpersonas Vienošanās darbības laikā:
11.5.1. No Pasūtītāja puses: SIA „Rīgas meži” Daļas „Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa speciāliste Sanita
Jane - Dārziņa, tālr.+371 28348882, fakss +371 67037207, e- pasts sanita.jane@riga.lv.
11.5.2. No Piegādātāja puses: SIA „Anniko” valdes loceklis Nikuļcevs Andris, tālr.+371 27021583, fakss
+371 63050583, e- pasts zogi@apollo.lv .
11.6. Visi Pielikumi ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
11.7. Vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā, ar katru Piegādātāju atsevišķi, abpusēji starp
Pasūtītāju un Piegādātāju parakstot atsevišķu Vienošanās eksemplāru, no kuriem viens eksemplārs
glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie katra Piegādātāja.
12.
Vienošanās pielikumi
12.1. 1.pielikums - Iepirkuma Tehniskā specifikācija.
12.2. 2.pielikums - Piegādātāja Tehniskais un finanšu piedāvājums.
12.3. 3.pielikums - Iepirkuma Līgums.
13.

Līdzēju rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:
Rīgas meži, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr. 40003982628
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija
Banka: Citadele banka AS
Konts: LV15PARX0005508860001

PIEGĀDĀTĀJS:
ANNIKO, SIA
Reģ. Nr. 40003735513
Jur. adrese: "Jaunvīndedži", Zaļenieku
pag., Jelgavas nov., LV-3011
Banka: AS DnB Banka
Konts: LV76RIKO0002013147795

____________________
A.Tauriņš,
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________
A.Nikuļcevs
SIA “ANNIKO” valdes loceklis

IZRAKSTS no 25.06.2015. vispārīgās vienošanās nr.SRM-15-449-lī

1.pielikums

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 4.punkta kārtībā: "Paklājzāliena piegāde
SIA “Rīgas meži” vajadzībām (atkārtots)" Iepirkuma identifikācijas nr.SIA-RM-2015/45
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a velēnas
botāniskais
sastāvs

Zāliena
botāniskaja
m sastāvam
jāatbilst
norādītajam
zāliena
lietošanas
mērķim

1.daļa - Paklājzāliens lietošanai sausās smilšainās augsnēs un izturīgs pret daļēju noēnojumu
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velēnā, kas lielākas mehāniskā izturība
un velēnas
procentos
par 1cm
griešanas brīdī
Māla kolodiālo
Zelmenis biezs
Velēnā nedrīkst būt
Paklājzāliena velēna
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ar optimālu
sloksnes ir 40substrātā ir ne
biezums 3 cm, +/- sablīvējumi, koksnes
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Pretendenta piedāvājums,
jānorāda konkrēti rādītāji

Pasūtītāja prasības

Rādītājs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmets sadalīts 4 daļās (1.-4.daļa) atbilstoši paklājzāliena izmantošanas mērķim

2.daļa - Paklājzāliens ēnainām vietām

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-20
kg

Zāliena
botāniskaja
m sastāvam
jāatbilst
norādītajam
zāliena
lietošanas
mērķim

Rādītājs

Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,0002mm
saturs
paklājzāliena
velēnas
substrātā
procentos
Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,002mm
substrātā ir ne
mazāks par
30%

Paklājzāliena
velēnas biezums
un tīrība no
nezālēm

Zelmenis 3cm
garš, biezs, bez
nezālēm, velēnas
biezums 3 cm, +/0.5cm robežās
(jābūt vienādam
gan vienas velēnas
ietvaros, gan
visam konkrētajam
pasūtījuma
apjomam kopumā)

Cietvielu (akmeņi,
māla daļiņu
sablīvējumi,
koksnes daļas)
klatbūtne
paklājzāliena
velēnā, kas lielākas
par 1cm
Velēnā nedrīkst būt
cietvielas (akmeņi,
māla daļiņu
sablīvējumi, koksnes
daļas) lielākas par
1cm

Paklājzāliena
velēnas audzēšanas
ilgums līdz
realizācijas brīdim,
katra atsevišķā
velenas ruļļa
mehāniskā izturība
Paklājzāliena velēna
tikusi audzēta 12-14
mēnešus līdz
realizācijai, tās
sakņu sistēmas
blīvums nodrošina
katra atsevišķā
velēnu ruļļa
viengabalainību

Paklājzāliena
velēnas
optimālā
mitruma
nodrošinājums
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī
Paklājzāliena
velēnai ir jābūt
ar optimālu
mitruma
nodrošinājumu
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes
platums (cm),
garums (cm)

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes ir 4046cm platas,
1.5 2m garas

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-20
kg

Paklājzāliena
velēnas
optimālā
mitruma
nodrošinājums
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes
platums (cm),
garums (cm)

Paklājzālien
a velēnu
ruļļa svars

Pretendenta
piedāvājums, jānorāda
konkrēti rādītāji

Pasūtītāja prasības

Paklājzālien
a velēnas
botāniskais
sastāvs

Rādītājs

3.daļa - Golfa paklājzāliens
Paklājzāliena
velēnas
botāniskais
sastāvs

Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,0002mm saturs
paklājzāliena
velēnas substrātā
procentos

Paklājzāliena
velēnas biezums
un tīrība no
nezālēm

Cietvielu
(akmeņi, māla
daļiņu
sablīvējumi,
koksnes daļas)
klatbūtne
paklājzāliena
velēnā, kas
lielākas par 1cm

Paklājzāliena
velēnas
audzēšanas
ilgums līdz
realizācijas
brīdim, katra
atsevišķā velenas
ruļļa mehāniskā
izturība

Pasūtītāja prasības

Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,0002mm substrātā
ir ne mazāks par 30%

Zelmenis 3cm
garš, biezs, bez
nezālēm, velēnas
biezums 3 cm, +/0.5cm robežās
(jābūt vienādam
gan vienas velēnas
ietvaros, gan
visam konkrētajam
pasūtījuma
apjomam kopumā)

Velēnā nedrīkst
būt cietvielas
(akmeņi, māla
daļiņu
sablīvējumi,
koksnes daļas)
lielākas par 1cm

Paklājzāliena
velēna tikusi
audzēta 12-14
mēnešus līdz
realizācijai, tās
sakņu sistēmas
blīvums nodrošina
katra atsevišķā
velēnu ruļļa
viengabalainību

Paklājzāliena
velēnai ir jābūt
ar optimālu
mitruma
nodrošinājumu
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes ir 4046cm platas,
1.5 2m garas

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-20
kg

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes
platums (cm),
garums (cm)

Paklājzālien
a velēnu
ruļļa svars

Pretendenta piedāvājums,
jānorāda konkrēti rādītāji

Zāliena
botāniskajam
sastāvam
jāatbilst
norādītajam
zāliena
lietošanas
mērķim

Rādītājs

4.daļa - Paklājzāliens ar balto āboliņu (trifolium repens)
Paklājzāliena
velēnas
botāniskais
sastāvs

Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,0002mm saturs
paklājzāliena
velēnas substrātā
procentos

Paklājzāliena
velēnas biezums
un tīrība no
nezālēm

Cietvielu
(akmeņi, māla
daļiņu
sablīvējumi,
koksnes daļas)
klatbūtne
paklājzāliena
velēnā, kas
lielākas par 1cm

Paklājzāliena
velēnas
audzēšanas
ilgums līdz
realizācijas
brīdim, katra
atsevišķā velenas
ruļļa mehāniskā
izturība

Paklājzāliena
velēnas
optimālā
mitruma
nodrošinājums
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī

Pasūtītāja prasības

Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,0002mm substrātā
ir ne mazāks par 30%

Zelmenis 3cm
garš, biezs, bez
nezālēm, velēnas
biezums 3 cm, +/0.5cm robežās
(jābūt vienādam
gan vienas velēnas
ietvaros, gan
visam konkrētajam
pasūtījuma
apjomam kopumā)

Velēnā nedrīkst
būt cietvielas
(akmeņi, māla
daļiņu
sablīvējumi,
koksnes daļas)
lielākas par 1cm

Paklājzāliena
velēna tikusi
audzēta 12-14
mēnešus līdz
realizācijai, tās
sakņu sistēmas
blīvums nodrošina
katra atsevišķā
velēnu ruļļa
viengabalainību

Paklājzāliena
velēnai ir jābūt
ar optimālu
mitruma
nodrošinājumu
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes ir 4046cm platas,
1.5 2m garas

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-20
kg

Pretendenta piedāvājums,
jānorāda konkrēti rādītāji

Zāliena
botāniskajam
sastāvam
jāatbilst
norādītajam
zāliena
lietošanas
mērķim

Kvalitātes atbilstības apliecinājumi:

Piegādātājs piedāvājumam pievieno paklājzāliena audzēšanā izmantotā sēklu maisījuma kvalitātes atbilstības
sertifikātus, precizējot par to attiecināmību uz katru no iepirkuma priekšmeta daļām.
Paklājzālienam jābūt bez slimību un kaitēkļu bojājumiem.

Līguma izpildes termiņš:

Līguma izpildes termiņš līdz iepirkuma summas 10000 EUR bez PVN sasniegšanai.

Preces piegādes termiņi:

Viena pasūtījuma apjoma daudzums: minimāli - 10 kv.m. un maksimāli - 200 kv.m. (pasūtījums tiek pieņemts ar epasta starpniecību);
1) ja pasūtījums veikts līdz plkst. 12:00 - ne vēlāk kā nākošās darba dienas laikā,
2) ja pasūtījums veikts pēc plkst. 12:00 – ne vēlāk kā aiznākamā darba dienas laikā,
3) ja pasūtījums veikts par iepirkuma 5.daļu - piegāde jānodrošina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma
izdarīšanas dienas.
Preces iekraušanu nodrošina Piegādātājs;

Preces iekraušana:
Preces
transportēšana:

Preces transportēšanu no zāliena audzēšanas vietas nodrošina Pasūtītājs;
Zāliena audzēšanas vieta atrodas ne vairāk kā 75 km attālumā no Rīgas pilsētas administratīvās robežas.

IZRAKSTS no 25.06.2015. vispārīgās vienošanās nr.SRM-15-449-lī
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 4.punkta kārtībā: "Paklājzāliena piegāde
SIA “Rīgas meži” vajadzībām (atkārtots)" Iepirkuma identifikācijas nr.SIA-RM-2015/45

2.pielikums

Pretendenta piedāvājums,
jānorāda konkrēti rādītāji

Pasūtītāja prasības

Rādītājs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmets sadalīts 4 daļās (1.-4.daļa) atbilstoši paklājzāliena izmantošanas mērķim
Paklājzāliena
velēnas
botāniskais
sastāvs

Zāliena
botāniskajam
sastāvam
jāatbilst
norādītajam
zāliena
lietošanas
mērķim

Lolium perenne
BARRAGE 20%
Festuca rubra
rubra SVING
20%
Festuca rubra
commutata
BODEGA 10%
Poa pratensis
BARON 50%

1.daļa - Paklājzāliens lietošanai sausās smilšainās augsnēs un izturīgs pret daļēju noēnojumu
Māla kolodiālo
Paklājzāliena
Cietvielu (akmeņi,
Paklājzāliena
Paklājzāliena
Paklājzāliena
daļiņu d līdz
velēnas biezums
māla daļiņu
velēnas audzēšanas
velēnas
velēnu ruļļa
0,0002mm
un tīrība no
sablīvējumi,
ilgums līdz
optimālā
sloksnes
saturs
nezālēm
koksnes daļas)
realizācijas brīdim,
mitruma
platums (cm),
paklājzāliena
klatbūtne
katra atsevišķā
nodrošinājums
garums (cm)
velēnas
paklājzāliena
velenas ruļļa
tās audzēšanas
substrātā
velēnā, kas lielākas mehāniskā izturība
un velēnas
procentos
par 1cm
griešanas brīdī
Māla kolodiālo
Zelmenis biezs
Velēnā nedrīkst būt
Paklājzāliena velēna
Paklājzāliena
Paklājzāliena
daļiņu d līdz
3cm garš, bez
cietvielas (akmeņi,
tikusi audzēta 12-14
velēnai ir jābūt
velēnu ruļļa
0,0002mm
nezālēm, velēnas
māla daļiņu
mēnešus līdz
ar optimālu
sloksnes ir 40substrātā ir ne
biezums 3 cm, +/- sablīvējumi, koksnes
realizācijai, tās
mitruma
46cm platas,
mazāks par
0.5cm robežās
daļas) lielākas par
sakņu sistēmas
nodrošinājumu
1.5 2m garas
30%
(jābūt vienādam
1cm
blīvums nodrošina
tās audzēšanas
gan vienas velēnas
katra atsevišķā
un velēnas
ietvaros, gan
velēnu ruļļa
griešanas brīdī
visam konkrētajam
viengabalainību
pasūtījuma
apjomam kopumā)
Zāliens tiek
audzēts
smilšmāla
augsnē

Zelmenis biezs
4cm garš, bez
nezālēm, velēnas
biezums 2 cm, +/0.5cm robežās
vienāds gan vienas
velēnas ietvaros,
gan visam
konkrētajam
pasūtījuma
apjomam kopumā.

Iespējami atsevišķi
akmeņi lielāki par
1cm ,kas neietekmē
paklājzāliena
kvalitāti

Paklājzāliena velēna
tikusi audzēta vismaz
12 mēnešus līdz
realizācijai, tās
sakņu sistēmas
blīvums nodrošina
katra atsevišķā
velēnu ruļļa
viengabalainību

2.daļa - Paklājzāliens ēnainām vietām

Nodrošinam
nepieciešano
augsnes
mitrumu.

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes ir 40
cm platas, 2m
garas

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-20
kg

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-35
kg

Rādītājs
Pasūtītāja prasības
Pretendenta piedāvājums,
jānorāda konkrēti rādītāji

Paklājzāliena
velēnas
botāniskais
sastāvs

Zāliena
botāniskajam
sastāvam
jāatbilst
norādītajam
zāliena
lietošanas
mērķim

Lolium perenne
BARRAGE 20%
Festuca rubra
rubra SVING
20%
Festuca rubra
commutata
BODEGA 10%
Poa pratensis
BARON 50%

Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,0002mm
saturs
paklājzāliena
velēnas
substrātā
procentos
Māla kolodiālo
daļiņu d līdz
0,002mm
substrātā ir ne
mazāks par
30%

Zāliens tiek
audzēts
smilšmāla
augsnē

Kvalitātes atbilstības apliecinājumi:

Paklājzāliena
velēnas biezums
un tīrība no
nezālēm

Zelmenis 3cm
garš, biezs, bez
nezālēm, velēnas
biezums 3 cm, +/0.5cm robežās
(jābūt vienādam
gan vienas velēnas
ietvaros, gan
visam konkrētajam
pasūtījuma
apjomam kopumā)
Zelmenis biezs
4cm garš, bez
nezālēm, velēnas
biezums 2 cm, +/0.5cm robežās
vienāds gan vienas
velēnas ietvaros,
gan visam
konkrētajam
pasūtījuma
apjomam kopumā.

Cietvielu (akmeņi,
māla daļiņu
sablīvējumi,
koksnes daļas)
klatbūtne
paklājzāliena
velēnā, kas lielākas
par 1cm
Velēnā nedrīkst būt
cietvielas (akmeņi,
māla daļiņu
sablīvējumi, koksnes
daļas) lielākas par
1cm

Iespējami atsevišķi
akmeņi lielāki par
1cm ,kas neietekmē
paklājzāliena
kvalitāti

Paklājzāliena
velēnas audzēšanas
ilgums līdz
realizācijas brīdim,
katra atsevišķā
velenas ruļļa
mehāniskā izturība
Paklājzāliena velēna
tikusi audzēta 12-14
mēnešus līdz
realizācijai, tās
sakņu sistēmas
blīvums nodrošina
katra atsevišķā
velēnu ruļļa
viengabalainību

Paklājzāliena velēna
tikusi audzēta vismaz
12 mēnešus līdz
realizācijai, tās
sakņu sistēmas
blīvums nodrošina
katra atsevišķā
velēnu ruļļa
viengabalainību

Paklājzāliena
velēnas
optimālā
mitruma
nodrošinājums
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī
Paklājzāliena
velēnai ir jābūt
ar optimālu
mitruma
nodrošinājumu
tās audzēšanas
un velēnas
griešanas brīdī

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes
platums (cm),
garums (cm)

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes ir 4046cm platas,
1.5 2m garas

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-20
kg

Nodrošinam
nepieciešano
augsnes
mitrumu.

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
sloksnes ir 40
cm platas, 2m
garas

Paklājzāliena
velēnu ruļļa
svars 15-35
kg

Piegādātājs piedāvājumam pievieno paklājzāliena audzēšanā izmantotā sēklu maisījuma kvalitātes atbilstības
sertifikātus, precizējot par to attiecināmību uz katru no iepirkuma priekšmeta daļām.
Paklājzālienam jābūt bez slimību un kaitēkļu bojājumiem.

Līguma izpildes termiņš:

Līguma izpildes termiņš līdz iepirkuma summas 10000 EUR bez PVN sasniegšanai.

Preces piegādes termiņi:

Viena pasūtījuma apjoma daudzums: minimāli - 10 kv.m. un maksimāli - 200 kv.m. (pasūtījums tiek pieņemts ar epasta starpniecību);

Preces iekraušana:
Preces
transportēšana:

1) ja pasūtījums veikts līdz plkst. 12:00 - ne vēlāk kā nākošās darba dienas laikā,
2) ja pasūtījums veikts pēc plkst. 12:00 – ne vēlāk kā aiznākamā darba dienas laikā,
3) ja pasūtījums veikts par iepirkuma 5.daļu - piegāde jānodrošina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma
izdarīšanas dienas.
Preces iekraušanu nodrošina Piegādātājs;
Preces transportēšanu no zāliena audzēšanas vietas nodrošina Pasūtītājs;
Zāliena audzēšanas vieta atrodas ne vairāk kā 75 km attālumā no Rīgas pilsētas administratīvās robežas;

Andris Nikuļcevs
(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums)

IZRAKSTS no 25.06.2015. vispārīgās vienošanās nr.SRM-15-449-lī
„Vispārīgās vienošanās” 3.pielikums
Līgums
par Paklājzāliena piegādi SIA „Rīgas meži” vajadzībām (atkārtots)
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/45)
Ņemot vērā to, ka SIA „Rīgas meži” rīkotā publiskā iepirkuma „Paklājzāliena piegāde SIA „Rīgas meži”
vajadzībām(atkārtots)”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2015/45, turpmāk – Iepirkums, rezultātā
ieguvuši tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ir:
(1)SIA „ANNIKO”, reģ.nr.40003735513, daļas –
Nr.p.k.
1
2

Iepirkuma priekšmets
Paklājzāliens lietošanai sausās smilšainās augsnēs un
izturīgs pret daļēju noēnojumu
Paklājzāliens ēnainām vietām

Līgumcena 1 kv.m. /
EUR bez PVN
3.45
3.45

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, reģistrācijas Nr.40003982628, valdes priekšsēdētāja
Aivara Tauriņa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr. SRM-14-6-pv,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un,
SIA "ANNIKO", reģistrācijas Nr. 40003735513, valdes locekļa Andra Nikuļceva personā, kurš darbojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti kā Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Paklājzāliena piegāde SIA „Rīgas meži” vajadzībām (atkārtots)”
identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/45 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk
- Līgums):
1.

Līguma priekšmets

1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un samaksā par paklājzāliena piegādēm (turpmāk –
Preču piegāde, piegādes) saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu Tehniskā specifikācija un Līguma
2. pielikumu Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas ir Piegādātāja piedāvājums Iepirkumā.
1.2. Preču piegāde notiek ievērojot Pasūtītāja norādījumus saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kā arī
ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.3. Preču piegāžu kvalitātes prasības, cenas un piegāžu izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar Iepirkuma
Tehnisko specifikāciju un Piegādātāja Finanšu piedāvājumu Iepirkumā (turpmāk – Piedāvājums).
2.

Pušu pienākumi

2.1. Pasūtītājs:
2.1.1. nodrošina Preču transportēšanu no to audzēšanas vietas, kura atrodas ne vairāk kā 75 km attālumā no
Rīgas pilsētas administratīvās robežas, t.i., "Jaunvīndedži", Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011;
2.1.2. Preču sagatavošanas izsniegšanai procesā nodrošina sava pārstāvja klātbūtni, kas iepazīstas ar Preces
kvalitāti pirms Preces nodalīšanas un izsniegšanas iekraušanai transportēšanai;
2.1.3. Veicot Preču saņemšanu ievēro Piegādātāja norādījumus un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas un
darba drošības, vides aizsardzības, prasību Preču saņemšanas vietā ievērošanu;
2.1.4. Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā par kvalitātes prasībām un Līguma noteikumiem atbilstošām
Pasūtītāja pieņemtām Preču piegādēm;
2.1.5. nodrošina savlaicīgu Preču savlaicīgu saņemšanu.
2.2. Piegādātājs:

2.2.1. ar saviem resursiem nodrošina kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preču sagatavošanu,
izsniegšanu Pasūtītājam Preču audzēšanas vietā un Preču iekraušanu Pasūtītāja transporta līdzeklī;
2.2.2. saskaņo katras atsevišķās Preču saņemšanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi;
2.2.3. nodrošina Piegādātāja transporta iekļūšanu un atrašanos Preču piegādes vietā;
2.2.4. piegādes procesā Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina attiecīgās Preču piegādes Fito sanitārā
sertifikāta uzrādīšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas;
2.2.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz pilnu informāciju par Preču piegādes izpildes gaitu un nepieciešamības
gadījumā sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas ir Piegādātāja rīcībā un ir saistīta ar Līguma izpildi.
3.

Preču piegāžu izpilde un pieņemšana

3.1. Piegādātājs veic Preču piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma (turpmāk - Pieprasījums) un atsevišķi
pieprasītā apjomā saskaņā ar Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija”. Pasūtītājs nosūta
Pieprasījumu uz zogi@apollo..lv / faksa nr.: +371 63050583 un informē Piegādātāju par e-pasta / faksa
nosūtīšanu zvanot uz tālruņa Nr. +371 27021583.
Piegādātājs sniedz atbildi uz Pasūtītāja pieprasījumu ir 1 (vienas) darba dienas laikā no Pieprasījuma
nosūtīšanas dienas. Minimālie Preču piegādes termiņi noteikti Līguma 1. pielikumā „Tehniskā
specifikācija”. Atkāpes no pasūtījuma izpildes un saņemšanas pieļaujamas objektīvu apstākļu dēļ, ja
paklājzāliena velēnu sagatavot traucē meteoroloģiskie apstākļi (stiprs lietus) un tehniskas problēmas, ja
par to paziņots otrai līgumslēdzējai pusei.
3.2. Piegādātājs garantē veikt Preču atbilstību Līguma nosacījumiem.
3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Preču sagatavošanas piegādei izpildes kontroli.
3.4. Par Preču nodošanu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētu preču
pavadzīmi, uz kuras obligāti jābūt uzrādītam Līguma numuram. Pasūtītājs nepieņem nepareizi vai
nepilnīgi noformētas preču pavadzīmes.
3.5. Prece uzskatāma par nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījušas
pavadzīmi. Preču īpašuma tiesības pāriet Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas akta vai pavadzīmes
parakstīšanas brīdi.
3.6. Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis pēc Preču piegādes pārbauda to atbilstību Līguma noteikumiem.
3.7. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, veicot piegādāto Preču atbilstības pārbaudi konstatē, ka tā neatbilst
Līguma noteikumiem, tad tas informē un paraksta pretenzijas aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un
neatbilstības un nodod to Piegādātājam.
3.8. Piegādātājam pēc pretenzijas akta saņemšanas ir pienākums parakstīt aktu un vienu tā eksemplāru atgriezt
Pasūtītājam, kā arī par saviem līdzekļiem 5 (piecas) dienu laikā novērst aktā konstatētos trūkumus,
nodrošinot Līguma noteikumiem atbilstošu Preču piegādi un transportēšanu uz Pasūtītāja norādītu adresi,
kā arī nodrošināt Līguma noteikumiem neatbilstošās piegādes laikā piegādāto Preču iekraušanu un
aizvešanu.
3.9. Ja Piegādātājs aktu par konstatētajām neatbilstībām neparaksta, tad to paraksta Pasūtītājs vienpusēji.
Pasūtītājs aktu par konstatētajām neatbilstībām nosūta uz Līguma 3.13.1.punktā norādīto Piegādātāja epasta / faksa numuru. Šajā gadījumā Piegādātājs uz sava rēķina novērš aktā konstatētos trūkumus Līguma
3.7.punktā noteiktajā termiņā un pilda piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja ir iestājies nokavējums.
3.10.
Ja Piegādātājs neievēro Preču piegādes izpildes termiņus, Pasūtītājs sagatavo un nosūta
Piegādātājam rakstveida brīdinājumu.
4.

Kvalitāte

4.1. Ar Līguma prasībām atbilstošu Preču piegādi Līguma ietvaros saprotams piegāde, kas atbilst Līguma
noteikumiem, tajā skaitā Līguma 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.
Līguma summa un cena
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 9 000.00 (deviņi tūkstoši
euro, 00 centi).1 Līguma darbības laikā Līguma summu nedrīkst pārsniegt, kā arī Pasūtītājam nav
pienākums nodrošināt Līguma summas apguvi pilnā apmērā Līguma darbības laikā.
Preču piegādes cenas norādītas Līguma 2. pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”.
Ja Preču piegāde tiek veikta daļējā apmērā, tad Pasūtītājs veic maksājumu par faktiski veikto piegādes
apjomu, kas tiek noteikts pēc attiecīga abpusēji parakstīta piegādes Akta.
Piegādātājs noteiktās Preču piegādes cenas nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, izņemot
gadījumu, ja mainās valsts nodokļu un nodevu likme, ar ko tiek aplikta Līguma 1.1.punktā minētā piegāde.
Arī šāda Preču piegādes cenas palielināšanās Piegādātājam iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Preču piegādes cenā ietilpst visi Piegādātāja izdevumi, kas saistīti ar piegādes izpildi, visi spēkā esošie
valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN, kas tiek piemērots Līguma 6.2.punktā noteiktajā kārtībā) un
nodevas, darbinieku un speciālistu atalgojums, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Piegādātājam var
rasties Līguma darbības laikā.
6.

Apmaksas kārtība

6.1. Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvo, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstošu Preču
piegādi 30 (trīsdesmit) darba dienu pēc pavadzīmes vai rēķina, kas tiek izrakstīts pamatojoties uz abpusēji
parakstītu Aktu, saņemšanas dienas.
6.2. Izrakstot pavadzīmi vai rēķinu, tiek piemērota PVN likme spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un apmērā.
6.3. Ja Preču piegādes veiktas nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts Līguma
3.7., 3.8.punktānoteiktais Akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi
par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti trūkumi.
6.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz otras Puses bankas
kontu, kas norādīts Līgumā.
6.5. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
7. Pušu mantiskā atbildība
7.1. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 6.1.punktā noteikto termiņu, tas maksā līgumsodu 5 % (piecu procentu)
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā no Piegādātāja rēķina iesniegšanas dienas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas bez
PVN.
7.2. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.2.punktā noteikto termiņu, tas maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu)
apmērā no noteiktajā termiņā neizpildītās Preču piegādes summas par katru nokavēto kalendāro dienu,
15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas, bet ne vairāk kā 10 %
no Līguma summas bez PVN.
7.3. Ja Piegādātājs veicis kvalitātes prasībām neatbilstošu Preču piegādi, par ko ir sastādīts 3.7., 3.8.punktā
noteiktais akts par konstatētajām neatbilstībām, tad par katru šādu gadījumu maksā Pasūtītājam līgumsodu
20% (divdesmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās piegādes summas bez PVN, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līguma summas bez PVN, maksājumu veicot 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā
no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības piemērot vienpusēju ieskaitu. Pasūtītājam ieskaita kārtībā ir tiesības bez īpaša
paziņojuma Piegādātājam samazināt samaksājamo naudas summu par saņemto Preču piegādēm tādā
apmērā, kāda ir Līguma 7.2. un 7.3. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.
7.5. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

Vienošanās darbības laikā apstiprinātā kopējā (maksimālā) darījuma summa EUR bez PVN 9 000.00. Konkrēta
darījuma summa tiek noteikta pēc apstiprināto pavadzīmju, aktu parakstīšanas un atbilstoša rēķina iesniegšanas un
akceptēšanas.
1

Nepārvarama vara

8.

8.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt,
novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība,
terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un
rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz
nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
8.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas
nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas
rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ.
8.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas
no saistību izpildes.
8.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katra
Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi.
8.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras
Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.
9.

Līguma darbības termiņš, tā grozīšana, papildināšana un laušana

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei,
nepārsniedzot vienošanās darbības termiņu
9.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Piegādātāja piekrišanas, ja:
Piegādātājs vismaz 3 (trīs) reizes piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu Preci vai pieļāvis šī Līguma
noteikumu izpildes pārkāpumus, par ko Līguma 3.7., 3.8.punkta kārtībā ir sastādīts akts par konstatētajām
neatbilstībām;
Piegādātājs 3 (trīs) reizes neievēro Preču piegādes termiņu, par ko Līguma 3.9.punkta kārtībā ir sastādīts
un nosūtīts rakstveida brīdinājums.
9.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs 4 (četras) reizes
pēc kārtas nav veicis pavadzīmju, rēķina apmaksu Līguma 6.1.punktā noteiktajā termiņā, un Piegādātājs
par termiņu kavējumu Pasūtītājam ir nosūtījis attiecīgus brīdinājumus.
9.5. Līguma 9.3. un 9.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc
Pušu paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstīta vēstule) nodošanas pastā nosūtīšanai dienas.
9.6. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 9.3.punktu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto
līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.
10.

Citi noteikumi

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas
Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
10.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti
rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
10.3. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas, ja tie sastādīti un parakstīti Līguma 10.2.punktā noteiktajā kārtībā.
10.4. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu
norādītajām elektroniskā pasta adresēm no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00.
10.5. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību.
Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem.

10.6. Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses un bankas rekvizītu maiņu,
tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.7. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu
saistību un tiesību pārņēmējiem.
10.8. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
10.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās (sagatavo un nosūta Pieprasījumu,
saskaņo Preču piegādes pavadzīmi, nodošanas – pieņemšanas aktu, sastāda aktu par nepilnībām, gatavo
brīdinājumus utt.) šādas Pušu pilnvarotās personas:
10.9.1. no Pasūtītāja puses: SIA „Rīgas meži” Daļas „Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa speciāliste Sanita Jane
- Dārziņa, tālr.+371 28348882, fakss +371 67037207, e- pasts sanita.jane@riga.lv ;
10.9.2. no Piegādātāja puses: SIA „Anniko” valdes loceklis Nikuļcevs Andris, tālr.+371 27021583, fakss +371
63050583, e- pasts zogi@apollo.lv .
10.10. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem,
un to apliecina, parakstot Līgumu.
10.11. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu
interpretācijai.
10.12. Pēc Līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakstes ir spēkā neesošas, izņemot likumā
noteiktos gadījumus.
10.13. Abi līguma teksti ir identiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie
Pasūtītāja un otrs pie Piegādātāja.
11.

Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:
Rīgas meži, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr. 40003982628
Jur. adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034, Latvija
Banka: Citadele banka AS
Konts: LV15PARX0005508860001

PIEGĀDĀTĀJS:
ANNIKO, SIA
Reģ. Nr. 40003735513
Jur. adrese: "Jaunvīndedži", Zaļenieku
pag., Jelgavas nov., LV-3011
Banka: AS DnB Banka
Konts: LV76RIKO0002013147795

____________________
A.Tauriņš,
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________
A.Nikuļcevs
SIA “ANNIKO” valdes loceklis

