Iepirkuma līgums Nr.SRM-16-580-lī
Rīgā,

2016.gada 1.septembrī

SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa
personā, kurš rīkojas 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 rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk Iznomātājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa “Dīzeļdzinēja pretsvara
iekrāvēja ar dakšām noma SIA „Rīgas meži” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/56, turpmāk –
iepirkuma procedūras, rezultātiem un Iznomātāja piedāvājumu, ieguvis tiesības slēgt šādu nomas līgumu,
turpmāk - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs apņemas nodot, bet Nomnieks pieņemt atlīdzības lietošanā dīzeļdzinēja pretsvara
iekrāvēju ar dakšām, turpmāk - Tehnika, atbilstoši Nomnieka vajadzībām saskaņā ar 1.pielikumu - Tehniskā
specifikācija/ Tehniskais piedāvājums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Iznomātājs garantē, ka Tehnika atrodas viņa valdījumā, tai nav uzlikts liegums, tā neatrodas meklēšanā
sakarā ar aizdzīšanu un nav apgrūtināta ar nekādām citām saistībām.
1.3. Tehnika tiek nodota Nomniekam Nomnieka saimnieciskās darbības vajadzībām.
1.4. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 24(divdesmit četrus) mēnešus vai līdz
visu ar Līgumu uzņemto saistību izpildei.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Nomas maksa par 1 mh ir EUR 6.50 (seši euro un 50 centi) un PVN 21 % EUR 1.37 (viens euro un 37
centi), kopā EUR 7.87 (septiņi euro un 87 centi) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ( 2.pielikums).
2.2. Līguma summa ir EUR 41 000.00 (četrdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi) un PVN 21% EUR
8 610.00 (astoņi tūkstoši seši simti desmit euro un 00 centi), kopā EUR 49 610.00(četrdesmit deviņi tūkstoši
seši simti desmit euro un 00 centi), turpmāk tekstā- kopējā Līguma summa .
2.3. Nomas maksā iekļautas visas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, tajā skaitā izmaksas,
kas nepieciešamas Tehnikas nogādāšanai Nomnieka objektā – kokzāģētava „Norupe”, Tīnūži, Tīnūžu
pagasts, Ikšķiles novads.
2.4. Nomas maksa, kas noteikt Finanšu piedāvājumā(2.pielikums), netiek mainīta visu Līguma darbības
laiku.
2.5. Nomnieks nomas maksas samaksu par faktiski iznomāto Tehniku veic vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas par sniegtajiem pakalpojumiem, pārskaitot naudu uz Iznomātāja norādīto
norēķinu kontu.
2.6. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Nomnieks ir veicis bezskaidras naudas maksājumu uz Iznomātāja
bankas norēķinu kontu.
2.7. Nomniekam nav pienākums iznomāt Tehniku par visu Līguma 2.2.punktā noteikto kopējo Līguma
summu.
3. Tehnikas pieņemšanas-nodošanas noteikumi
3.1. Tehnikas piegādes un nodošanas termiņš Nomniekam ir 1 (viena) kalendārā nedēļa no dienas, kad
Nomnieks ir veicis pasūtījumu Iznomātājam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.2. Iznomātājs nodod Nomniekam Līgumā minēto Tehniku labā tehniskā stāvokli, atbilstoši Līguma
nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas pildīt Līgumā noteikto un:
4.1.1. iznomāt Tehniku Līgumā noteiktajā kārtībā, vietā, termiņā un apjomā;

4.1.2. nodot Tehniku Nomniekam labā tehniskajā stāvoklī, sagatavotu lietošanai atbilstoši sezonai un
veicamajam darba veidam, nokomplektētu atbilstoši Tehnikas izgatavotāja paredzētajai drošības priekšmetu
komplektācijai;
4.1.3. iznomātās Tehnikas atbilstības apliecināšanai uzrādīt Latvijas Republikā atzītu atbilstības sertifikātu;
4.1.4. Iznomātājs nodrošina Tehnikas visa veida apdrošināšanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām;
4.1.5. atbildēt par Iznomātās Tehnikas darba kārtību un tās funkcionālā pakalpojuma kvalitāti, kā arī segt
Nomniekam visus pierādītos ar Tehnikas neatbilstību saistītos zaudējumus;
4.1.6. veikt un apmaksāt Tehnikas tehniskās apkopes.
4.2. Tehnikas darbības traucējumus Iznomātājs novērš 3 (trīs) stundu laikā no brīža, kad saņemt Nomnieka
telefonisks pieteikums par tehnikas remontu. Ja Iznomātājs nevar novērst Tehnikas defektus (veikt remontu)
3 (trīs) stundu laikā no brīža, kad saņemts Nomnieka pieteikums par remontu, tas remonta laikā nodrošina
bojātās tehnikas apmaiņu ar funkcionāli analogu tehnikas vienību, kas nodrošina tehnoloģisko procesu izpildi
Nomnieka objektā. Apmaiņa veicama 4 (četru) stundu laikā no brīža, kad tika saņemts Nomnieka pieteikums
par remontu.
4.3. Gadījumā, ja Iznomātājs neizpilda Līguma 4.2. punktā minētos nosacījumus par Tehnikas remonta
(nomaiņas) veikšanas termiņiem, Nomnieks piemēro līgumsodu 0,05% apmērā no kopējās Līguma summas
par katru termiņa kavējuma stundu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
4.4. Iznomātājam ir tiesības:
4.4.1. jebkurā laikā kontrolēt un apzināt iznomātās Tehnikas tehnisko stāvokli;
4.4.2. prasīt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem Nomniekam lietošanā nodoto Tehniku Līgumā
noteiktajā kārtībā;
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas pildīt Līgumā noteikto un:
5.1.1. lietot Tehniku atbilstoši tās tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem mērķiem;
5.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā veikt samaksu par Iznomātāja Tehnikas lietošanu;
5.1.3. beidzot Tehnikas lietošanu, Nomniekam jāatdod Tehnikas Iznomātājam tādā komplektācijā, kādā to
sākotnēji saņēma Nomnieks, ņemot vērā normālo nolietojumu;
5.1.4. ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņot Iznomātājam par Līguma izbeigšanu vai darbības
pārtraukšanu.
5.2. Nomniekam ir tiesības:
5.2.1. lietot Līgumā noteikto Tehniku tādā apjomā, kādā tā ir nepieciešama savas darbības nodrošināšanai;
5.2.2. izbeigt līgumu, par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Iznomātāju, ja Nomnieks ir
pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību vai pret Nomnieku
ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta;
5.2.3. izbeigt līgumu, ja Iznomātājs nepilda citas ar Līgumu uzņemtās saistības vai pārkāpj tā noteikumus.
5.3. Nomnieks nav tiesīgs veikt jebkādas Tehnikas izmaiņas vai tā aprīkojumā, bez Iznomātāja rakstiskas
piekrišanas.
6. Pušu atbildība
6.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību izpildi. Puses, kas vainīgas Līguma saistību neievērošanā atlīdzina
tās vainas dēļ otrai pusei nodarītos zaudējumus.
6.2. Par Tehnikas nesavlaicīgu piegādi, pārkāpjot Līgumā noteiktos piegādes termiņus, Iznomātājs maksā
Nomniekam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
7. Citi noteikumi
7.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par
Līguma noteikumiem.
7.2. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to rakstveidā vienojoties. Jebkuri papildinājumi un
grozījumi šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas

abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7.4. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no
Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts pēc Prasītāja
izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas starptautiskajā šķīrējtiesā (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.Pārstāvji šī Līguma saistību izpildīšanā:
7.5. Pušu pārstāvji Līguma izpildes laikā:
7.5.1. no Iznomātāja puses: Gatis Ribaks, tālr.: 29449208, e-pasta adrese: gatis.ribaks@jungheinrich.lv ;
7.5.2. no Nomnieka puses: SIA „Rīgas meži” Kokzāģētavas vadītājs Andris Bērziņš, tālr. 29433293, e-pasta
adrese: andris.b@riga.lv .
7.6. Pārstāvjiem ir šādas tiesības:
7.6.1. parakstīt ar Tehnikas lietošanas uzskaiti saistītos dokumentus;
7.6.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar Tehnikas lietošanu;
7.6.3. risināt citus ar Līguma izpildi saistītos organizatoriskos jautājumus.
7.7. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru maiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām
attiecībā uz Līgumā noteiktiem pārstāvjiem. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā
uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei.
7.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, otrs pie
Nomnieka.
7.9. Līgumam ir šādi pielikumi:
7.9.1. 1.pielikums: Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums;
7.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums
8. Pušu juridiskās adreses un maksājumu rekvizīti:
Nomnieks
Iznomātājs
SIA “Rīgas meži”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ostas prospekts 11, Rīgā, LV-1034
"JUNGHEINRICH LIFT TRUCK"
Reģ. Nr. 40003982628
Reģ. Nr. 40003630479
Tālrunis 67102090, fakss 67037207
Juridiskā adrese: Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058
A/S „DnB banka”
Banka: DnB NORD banka
Konts LV06RIKO0002013116269
Kods: RIKO LV 2X
Konts: LV91RIKO2013017836

Valdes priekšsēdētājs
____________________________
A.Tauriņš

Valdes priekšsēdētāja
___________________________
Lada Kaļiņina

Z.v.

Z.v.

