Iepirkuma līgums
Rīgā,
2016.gada 03.oktobrī

Nr. SRM-16-637-lī

SIA „Rīgas meži”, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā
ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas
puses, un
SIA “KONGS”, tās valdes locekļa Oskara Bortkeviča personā, turpmāk tekstā –
PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Piegādātājs, turpmāk - Puses, atsevišķi - Puse,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Koku marķējamās krāsas piegāde”
(iepirkuma identifikācijas numurs: SIA-RM-2016/57) rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. Iepirkums - Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā realizēts iepirkums „Koku
marķējamās krāsas piegāde” (identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/57).
1.2. Prece - Līguma izpratnē – koku marķējamā krāsa atbilstoši Preces tehniskajiem parametriem,
cenai un cita veida informācijai saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”,
2.pielikumu „Pretendenta tehniskais/finanšu piedāvājums” šī Līguma 3.2.punktā noteiktās Līguma
cenas ietvaros Līguma darbības laikā.
2. PUŠU APLIECINĀJUMI

2.1. Puses apstiprina, ka tām ir pilnas tiesības slēgt šāda satura Līgumu un uzņemties Līgumā
noteiktās saistības pilnā apjomā, Pušu pārstāvju pilnvarojums atbilst normatīvo aktu un Pušu
darbības pamatdokumentu prasībām, par pilnvarojumu nepastāv strīds un uz to nav attiecināmi
nekādi ierobežojumi. Pušu pārstāvji ir iepazinušies ar otras Puses pārstāvju pilnvarojumu un šajā
sakarībā nav neskaidrību un domstarpību.
2.2. Piegādātājs apstiprina, ka Līguma slēgšanas brīdī Piegādātājs atbilst visām tām prasībām,
kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecināmas uz
Piegādātāja darbību Līguma ietvaros.
3. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

3.1. Piegādātājs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk un pieņem
īpašumā Preci saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, par Līguma 2.pielikumā
„Pretendenta tehniskais/finanšu piedāvājums” norādīto cenu, turpmāk - „Prece”. Preces vienības
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cena tiek noteikta atbilstoši Pretendenta tehniskajam/finanšu piedāvājumam (2.pielikums), kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Kopējā Līguma ietvaros piegādājamo Preču vērtības kopējā cena jeb Līguma summa ir EUR
30`000.00 un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR (piezīme: aizpilda, ja tiek piemērots) EUR
6`300, kopā – EUR 36`300.00. Līguma summa tiek izlietota 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no
šī Līguma noslēgšanas dienas.
3.3. Līguma 3.1. un 3.2.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas,
kas saistīti ar Preces piegādi un nodošanu.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam Līguma 3.1.punktā minēto Preci saskaņā
ar Pasūtītāja pieprasījumu dalītās piegādēs, piegādi nodrošinot ne vēlāk kā divu darba dienu laikā
no attiecīgā pieprasījuma izteikšanas dienas.
4.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas pagarināt Preces piegādes termiņus. Ja Piegādātājam
ir radušies neparedzēti vai no Piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja vai var aizkavēt Preces
piegādi Pasūtītājam, Piegādātājam ir pienākums Preces piegādes termiņa pagarinājumu savlaicīgi
saskaņot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja izpratnē
Piegādātāja argumenti nav pietiekami un Piegādātājs ir apzināti kavējis Preces piegādi.
5. PRECES PIEGĀDE
5.1. Pasūtītājs paziņo Piegādātājam par nepieciešamo Preces piegādi un tās apjomu, nosūtot
paziņojumu uz Piegādātāja e-pastu: aris@kongs.lv.
5.2. Piegādātājam Preces piegāde un nodošana ir jāveic, paziņojot Līguma 13.1.punktā norādīto
Pasūtītāja kontaktpersonai par gatavību nodot Preci.
5.3. Pēc Piegādātāja paziņojuma par gatavību nodot Preci, Puses vienojas par laiku un vietu, kur
notiks Preces nodošana Pasūtītājam, kas nav ilgāks par 3 (trīs) kalendārajām dienām no paziņojuma
par gatavību nodot Preci saņemšanas dienas.
5.4. Preci piegādā atbilstoši tehniskajā piedāvājumā norādītajām prasībām, komplektētu atbilstoši
Pasūtītāja attiecīgajam pasūtījumam un gatavu lietošanai.
5.5. Par preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un
Puses paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas aktu un Preces pavadzīmi, kas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.6. Ar Preces piegādi un nodošanu saprot faktisko Preces piegādi un nodošanu ar Pasūtītāja
kontaktpersonu iepriekš saskaņotā vietā un laikā. Piegādes adrese: Ostas prospekts 11, Rīga LV-

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Koku marķējamās krāsas piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/57

1034 (Mežaparka Lielā estrāde) vai citā Pasūtītāja norādītā vietā Rīgas pilsētas administratīvās
teritorijas robežās.
5.7. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, tiek aprēķināts Līgumsods
saskaņā ar Līguma 9.1. punktu.
5.8. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās
risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
6. SAMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Pēc Līgumā minētās Preces piegādes un Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un
Piegādātāja maksājuma attaisnojuma dokumenta saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) darba dienu
laikā veic Līguma 3.2.punktā minētās summas norēķinu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
6.2. Piegādātājs rēķinu Pasūtītājam nosūta (un/vai iesniedz personīgi) pa pastu uz adresi Ostas
prospekts 11, Rīga, LV-1034.
7. KVALITĀTE UN GARANTIJAS

7.1. Piegādātājs garantē, ka:
7.1.1. Piegādātā Prece atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju
(1.pielikums) un Piegādātāja tehnisko/finanšu piedāvājumu (2.pielikums);
7.1.2. Prece ir kvalitatīva un atbilst visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, kas reglamentē Preces lietošanas u.c., jautājumus, kas saistīti ar Preces lietošanu.
7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt nekvalitatīvas Preces aizstāšanu ar kvalitatīvu Preci nekavējoties
pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no atbilstoša paziņojuma nosūtīšanas uz
Līguma 13.2.punktā norādītās Kontaktpersonas e-pastu.
8. PUŠU SAISTĪBAS

8.1. Piegādātāja saistības:
8.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos;
8.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
8.1.3. Piegādātājs apņemas veikt Preces nodošanu ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotā vietā un
laikā;
8.1.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām
personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
8.1.5. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz Preces nodošanai Pasūtītājam.
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8.2. Pasūtītāja saistības:
8.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
8.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādātās Preces pieņemšanu;
8.2.3. Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās lietošanas mērķim;
8.3. Piegādātāja tiesības: saņemt samaksu par piegādāto Preci.
8.4. Pasūtītāja tiesības: saņemt Preci, kas atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko
specifikāciju (1.pielikums) un Piegādātāja tehnisko/finanšu piedāvājumu (2.pielikums).
9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājs maksā Līgumsodu
0,2 % (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto
dienu. Līgumsoda summa par Preces nepiegādāšanu noteiktajā termiņā nevar būt lielāka par 10%
(desmit procenti) no Līgumcenas.
9.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,2 % (divas
desmitdaļas procenta) apmērā no piegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda
summa par Preces samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā nevar būt lielāka par 10% (desmit
procenti) no piegādātās un neapmaksātās preces Līgumcenas.
9.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu,
kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa līdz saistību
veikšanai vai apmaksas veikšanai.
9.4. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
10. NEPĀRVARAMĀ VARA

10.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts varas vai
pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, vai nepārvaramās varas rezultātā iestājusies nespēja piegādāt
Preci, tad saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas
vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos, ja Pasūtītājs šādu aizkavēšanos akceptē.
10.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga
atteikties no savām līgumsaistībām un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu
atlīdzināšanu.
10.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro
dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Pušu pienākums
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ir pienācīgi apliecināt šādu apstākļu esamību.
10.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts tiesas lēmums par Piegādātāja maksātnespējas procesa
ierosināšanu vai tamlīdzīgi valsts institūciju lēmumi, kas būtiski ietekmē Piegādātāja
komercdarbību no tā atkarīgu iemeslu dēļ.
11. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

11.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu
ceļā. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas
izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts
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.
12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

12.1. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie
Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums - Tehniskā specifikācija;
2. pielikums - Pretendenta tehniskais/finanšu piedāvājums.
12.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei,
izņemot gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.4. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
12.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
12.6.1. tiesa pasludinājusi Piegādātāja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par Piegādātāja
likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Piegādātājam turpināt Līgumā noteikto saistību izpildi;
12.6.2. pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā
50% no Piegādātāja bilances aktīviem;
12.6.3. Piegādātājs kavē Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām;
12.6.4. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Piegādātājs ir
apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums.
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12.6.5. Piegādātājs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem un Pasūtītājs par to
Piegādātāju vismaz vienreiz rakstveidā ir brīdinājis.
12.7.

Līguma 12.6.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu)

dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam.
12.8.

Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 12.6.3. – 12.6.5. punktos noteikto

apstākļu dēļ, Pasūtītājam izvērtējot faktiskos apstākļus ir tiesības pieprasīt, lai Piegādātājs maksā
līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopsummas.

13. KONTAKTPERSONAS

13.1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Pusi un uzrauga (koordinē) kvalitatīvu
Līguma izpildi, tajā skaitā paraksta Preču pieņemšanas nodošanas aktus, ir Mežsaimniecisko darbu
galvenais speciālists Artis Dombrovskis, tel.20222159, e-pasts: artis.dombrovskis@riga.lv.
13.2. Kontaktpersona no Piegādātāja puses: Āris Zeltiņš, tel.63029406, 29155229, e-pasts:
aris@kongs.lv, kongs@kongs.lv.
13.3. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām kontaktpersonu sastāvā
vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI:

Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām Pušu rekvizītos.
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA „KONGS”
Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Jelgava, LV-3001
Biroja adrese: Dobeles šoseja 4a, Jelgava LV-3007
Reģistrācijas Nr.: 43603006320
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.: LV66UNLA0008005467914

____________________/Aivars Tauriņš/
SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________/Oskars Bortkevičs/
SIA „Rīgas meži” valdes loceklis
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KONGS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Pamatdati
Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONGS"

Tiesiskā forma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs,
datums

43603006320, 08.07.1994

SEPA identifikators

LV15ZZZ43603006320

Dati no PVN maksātāju
reģistra

PVN maksātāja numurs

Juridiskā adrese

Raiņa iela 17, Jelgava, LV-3001

Reģistrs, Ierakstīts
reģistrā

Komercreģistrs, 13.10.2004

Reģistrācijas apliecība

Nr. C44483. 13.10.2004

Pamatkapitāls

Apmaksātais pamatkapitāls - 22760.00 EUR (Reģistrēts UR
16.09.2015)
Reģistrētais pamatkapitāls - 22760.00 EUR (Reģistrēts UR
16.09.2015)

Darbības veidi

Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos (47.52, 2.0 red) (Avots: CSP)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos (47.78, 2.0 red) (Avots: GP2015)

Statuss

LV43603006320

CSP - LR Centrālās statistikas pārvaldes, uzņēmuma norādītie galvenie darbības veidi.
UR - LR Uzņēmumu reģistrs. Uzņēmuma statūtos norādītie darbības veidi.
GP - uzņēmuma gada pārskatā (gads) norādītie darbības veidi.
ZO.LV - biznesa kontaktu katalogā www.zo.lv norādītie darbības veidi.

Dati atjaunoti Uzņēmumu
16.09.2015[
reģistrā
Apgrūtinājumi
Likvidācijas process

Nav

Aktuāls maksātnespējas process

Nav

Aktuāli kavētie maksājumi

Nav

Aktuāli komercķīlu akti

Ir

Aktuālie nodrošinājumi

Nav
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Kontaktinformācija
Tālrunis

+371 63029418

Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu)
Gads (pēdējais iesniegtais)

2015

Apgrozījums

2426152.00 EUR

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

60913.00 EUR

Likviditāte

2.66

Rentabilitāte (aktīvu atdeve)

4.98

Darbinieku skaits

30

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Gads

2014
(tūkst. EUR)

Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā

2015
(tūkst. EUR)

209.65

213.93

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

23.75

23.45

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

50.15

51.56

Avots: VID

Aktuālie dati
Sakarā ar grozījumiem Komerclikumā, kas saistīti ar amatpersonu pilnvaru termiņu, aicinām papildus iepazīties ar statūtu
jaunāko redakciju un dalībnieku sapulces protokolu. Tādējādi varēsiet pārliecināties, ka valdes vai padomes locekļiem šajos
dokumentos nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.

Valde
Persona

Amats, Pārstāvības/
paraksta tiesības

Laiks'

Valsts

Bortkevičs Oskars (151074-10205)

Valdes loceklis
Tiesības pārstāvēt
atsevišķi

No
25.10.2007

Latvijas
Republika

Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.

Prokūru saraksts
Nav ierakstu
Komercķīlu reģistra ieraksti
NPK. Komercķīlas akta Nr. Datums

Komercķīlas ņēmējs Statuss

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Koku marķējamās krāsas piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/57

1

100170783

09.07.2015 12:54:41

SEB banka, AS

Reģistrēta

2

100165932

08.05.2014 14:13:13

SEB banka, AS

Reģistrēta

3

100153007

31.08.2011 13:20:23

SEB banka, AS

Pārjaunota

4

100118427

27.09.2007 14:19:36

SEB banka, AS

Piecu gadu dzēšana

5

100118421

27.09.2007 14:11:22

SEB banka, AS

Dzēsta

6

100070055

03.10.2005 13:40:26

SEB banka, AS

Dzēsta

7

100052203

22.10.2004 11:18:57

SEB banka, AS

Pārjaunota

8

100039198

19.11.2003 15:47:06

SEB banka, AS

Dzēsta

' - Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu / atbrīvošanu
Datu apstrādes pakalpojuma cena: 0.00 EUR
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