Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Motorzāģu un krūmgriežu iegāde”, identif.Nr.SIA-RM-2018/6

PIEGĀDES LĪGUMS Nr. SRM-18-188-lī
Rīgā, 2018.gada 9.aprīlī

SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003982628, tās valdes priekšsēdētāja
Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv,
turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONGS", vienotais reģistrācijas numurs:
43603006320, tās valdes locekļa Oskara Bortkeviča personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk
– Pārdevējs, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti kā Puses,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Motorzāģu un krūmgriežu iegāde”,
identif.Nr.SIA-RM-2018/6 rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums):
1.
Līguma priekšmets
1.1.
Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod motorzāģus un krūmgriežus, turpmāk –
Prece, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu
(1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2. pielikums).
1.2.
Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Pēc Pasūtītāja norādījumiem kādā no
šādām adresēm: Ostas prospekts 11 (Mežaparka Lielā estrādē), Rīgā, LV – 1034 vai Jūrmalas
gatve 78d, Rīga, LV – 1029.
1.3.
Ar kvalitatīvu Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama
Prece, kas atbilst konkrētajam Preču veidam paredzētajām prasībām, Līguma noteikumiem,
Iepirkuma nolikuma noteikumiem,tajā skaitā Tehniskās specifikācijās/Tehniskā piedāvājumā
(1.pielikums) noteiktajam.
2.
Līguma summa
2.1. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir
14919.90 EUR un PVN 21% 3133.18 EUR, kopā 18053.08 EUR, turpmāk - Līguma
kopsumma.
2.2. Līguma kopsummā ir iekļautas visas Pārdevēja izmaksas, tajā skaitā, bet ne tikai
– Preces vērtība, transportēšanas izmaksas, kā arī darbaspēka, transporta, tehnisko
palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un
nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, darbu veikšanai
nepieciešamo atļauju saņemšanas u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas.
2.3. Preces vienības cena, kas norādīta Finanšu piedāvājumā (2.pielikums), netiek
pārskatīta visu Līguma darbības laiku.
3. Apmaksas kārtība
3.1. Pircējs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu Preci
30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces piegādes, abpusēji parakstītas Preces
pavadzīmes rēķina (turpmāk - Pavadzīme) saņemšanas dienas.
3.2. Pārdevējs, izrakstot Pavadzīmi, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.3. Pārdevējs Pavadzīmē norāda Pircēja piešķirto Līguma numuru, datumu, Preci,
Preces daudzumu, vienas vienības cenu un kopējo summu, Preces izsniegšanas adresi.
3.4. Pārdevējs Pavadzīmi un citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus iesniedz
Pircēja Preces pieprasījumā norādītajai Preces saņemšanai pilnvarotajai personai.
3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu
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par Preci uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.
3.6. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu, nekvalitatīvu Preci,
par ko Līguma noteiktajā kārtībā sastādīts akts, apmaksa tiek veikta pēc neatbilstošās Preces
apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošu un kvalitatīvu Preci.
4. Preces pasūtīšanas, piegādes un pieņemšanas kārtība
4.1. Pasūtītājs pēc nepieciešamības pasūta Preci atsevišķu pasūtījumu veidā. Pasūtītāja
pārstāvis ir tiesīgs veikt Preču pasūtīšanu pa tālruni Nr. +371 29155229 vai pa elektronisko
pastu: aris@kongs.lv. Pasūtījumi veicami darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Ja pasūtījums
veikts pēc norādītā darba laika, tas uzskatāms par saņemtu nākamās darba dienas plkst. 8:30.
4.2. Pasūtītāja pārstāvim savā pasūtījumā jānorāda vismaz šāda informācija: Pasūtītāja
pārstāvja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tajā skaitā elektroniskā pasta adrese);
Preču veids (pozīcijas numurs vai nosaukums); Preču daudzums; Piegādes vietas adrese;
vēlamais Piegādes laiks.
4.3. Pārdevējam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, nosūtot
rakstveida atbildi uz attiecīgā Pasūtītāja pārstāvja elektronisko pastu apstiprināt Pasūtījuma
saņemšanu.
4.4. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Tehniskajā piedāvājumā norādītajā temiņā
(1.pielikums). Ja Piegādātājs objektīvu iemeslu dēļ nevar Preci piegādāt Tehniskajā
piedāvājumā norādītajā termiņā un Pasūtītāja pārstāvis piekrīt Preces piegādei ilgākā termiņā,
Piegādātājs ir tiesīgs Preci piegādāt termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, ja vien piegādes
termiņš nepārsniedz Līguma termiņu.
4.5. Pircējs ir tiesīgs pirms pieņemšanas pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt
Pavadzīmi, ja Prece un Preces daudzums neatbilst Pieprasījumā un/vai pavadzīmē
norādītajam, ja Prece nav kvalitatīva un/vai Līguma noteikumiem atbilstoša. Šajā gadījumā
Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā uz sava rēķina piegādā Pieprasījumam un/vai pavadzīmē
norādītajam, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci.
4.6. Ja pēc Preces Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē, ka piegādāta
Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, Pircējs nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju un
uzaicina Pārdevēju Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties sastādīt aktu par konstatētajiem
trūkumiem. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējs uzskata, ka Pārdevējs piekrīt un tam nav
iebildumu pret Pircēja konstatētajiem trūkumiem ir tiesīgs sastādīt aktu bez Pārdevēja
klātbūtnes un nosūtīt sastādīto aktu Pārdevējam uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi,
uz kuru nosūtīts Pieprasījums.
4.7. Ja Pārdevējs nepiekrīt, ka Prece ir Līguma noteikumiem neatbilstoša, tiek
pieaicināts eksperts, kura izmaksas sedz vainīgā Puse.
4.8. Pārdevējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par konstatētajiem
trūkumiem sastādīšanas uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret
Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, kā arī pildīt Līgumā noteiktās sankcijas par Preces
piegādes termiņa kavēšanu, ja termiņš ir nokavēts. Ja nomaiņa nav iespējama un Pasūtītājs ir
veicis apmaksu, Pārdevējs atmaksā attiecīgo summu ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu
laikā.
4.9. Ja Līgumā noteiktajā kārtībā konstatēts, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem,
Prece uzskatāma par piegādātu (piegādes diena) ar Pavadzīmes abpusēju parakstīšanas dienu.
Ja sākotnēji piegādāta Līgumam neatbilstoša Prece, par piegādes dienu tiek uzskatīta diena,
kad neatbilstošā Prece aizstāta ar Līguma prasībām atbilstošu un Puses abpusēji parakstījušās
Pavadzīmi.
5. Preces kvalitāte un garantijas termiņš
5.1. Ar kvalitatīvu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Preces ražotāja
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standartiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz Preci, Līguma noteikumiem,
tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja piedāvājumam Iepirkumā.
5.2. Pārdevējs nodrošina Preces garantijas laiku, kas nav īsāks par 12 mēnešiem no
Preces piegādes dienas.
5.3. Visus izdevumus garantijas nodrošināšanai, sedz Pārdevējs.
6. Pušu tiesības un pienākumi
6.1.
Pircējs:
6.1.1. pieņem, parakstot Pavadzīmi, Līguma prasībām atbilstošu, kvalitatīvu Preci, ja
tā pārdota saskaņā ar Līguma un tā pielikuma noteikumiem;
6.1.2. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā par pieņemto Līguma prasībām
atbilstošu, kvalitatīvu Preci.
6.2.
Pārdevējs:
6.2.1. pārdod Līguma noteikumiem atbilstošu, kvalitatīvu Preci saskaņā ar Līguma
noteikumiem un Pieprasījumu;
6.2.2. iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti,
lietošanas instrukciju, uzglabāšanas noteikumiem;
6.2.3. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā
apmaina to pret Līguma prasībām atbilstošu un/vai kvalitatīvu Preci uz sava rēķina vai
atmaksā Preces vērtību, ja Preci nav iespējams apmainīt.
6.3. Puses apliecina, ka otras Puses iesniegtos personas datus, drīkst apstrādāt tikai šajā
līgumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.3.1. Pārdevējs ir atbildīgs par darbinieku datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas norādīti līgumā vai tiks iesaistīti Līguma izpildē.
6.3.2. Pārdevējs apliecina, ka Pasūtītāja iesniegtos personas datus drīkst apstrādāt tikai
šajā līgumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī
Pārdevējs apņemas neuzglabāt personas datus ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir
nodoti.
6.4. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses
Līguma darbības laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa
veida informācija, kura saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums,
jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida informācija.
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas
tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas brīdi publiski
zināma.
7. Pušu mantiskā atbildība
7.1. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto Preces apmaksas termiņu, Pārdevējs var
pieprasīt Pircēju maksāt līgumsodu 0.1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā par katru
nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās
summas par veikto konkrēto pasūtījumu, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pārdevēja
izrakstīta rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
7.2. Ja Pārdevējs neievēro Līgumā un/ vai Pieprasījumā noteikto Preces piegādes
termiņu, Pircējs var pieprasīt Pārdevēju maksāt līgumsodu 0.1 % (viena desmitdaļa procenta)
apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu,
bet
ne
vairāk
kā 10% (desmit
procenti) no Līguma kopsummas, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja rēķina
par līgumsodu saņemšanas dienas.
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7.3. Ja Pārdevējs pārdevis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko ir sastādīts
akts par konstatētajiem trūkumiem, Pircējs var pieprasīt no Pārdevēju maksāt līgumsodu 5 %
(piecu procentu) apmērā no konkrētā pasūtījuma summas, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā
pēc Pircēja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
7.4. Pircējam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par
pieņemto Preci vai apmaksāto summu tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā
aprēķinātā līgumsoda summa.
7.5. Ja Līgums tiek izbeigts Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs var pieprasīt Pārdevēju
maksāt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopsummas, 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā pēc Pircēja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
8. Nepārvarama vara
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, Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru
Pusi, 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
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, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2018.gada
31.decembrim vai Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji
rakstveidā vienojoties.
9.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pārdevēja piekrišanas, ja
Pārdevējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības.
9.4. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā
pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā)
dienas.
9.5. Izbeidzot Līgumu Līgumā noteiktajos gadījumos, Pircējs var prasīt Pārdevējam
maksāt Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzināt Pircējam visus radušos zaudējumus.
10. Vispārīgie 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 pēc Prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas
starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu
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valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām
materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda
izšķiršanas kārtību.
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. 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.
10.4. 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.
10.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir
saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
10.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un
pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
10.7. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (saskaņo Pavadzīmes,
sastāda aktus, pretenzijas) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
10.8.1. no Pircēja puses – SIA „Rīgas meži” Mežsaimniecisko darbu galvenais
speciālists Artis Dombrovskis, tel.Nr. +371 20222159, e-pasts: artis.dombrovskis@riga.lv.
10.8.2. no Pārdevēja puses – Āris Zeltiņš, tel.Nr. +371 29155229, e-pasts:
aris@kongs.lv .
10.9.
Preces pieņemšanu, parakstot Pavadzīmi, var veikt arī cita Pircēja
Pieprasījumā norādītā Preču saņemšanai pilnvarotā persona.
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. Līgums ir sastādīts uz parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā.
10.12. Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:
10.12.1. Līguma 1. pielikums - Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums.
10.12.2. Līguma 2.pielikums - Finanšu piedāvājums.
10. 13. Abi līguma eksemplāri ir identiski un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens
līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS
PĀRDEVĒJS
SIA „Rīgas meži”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas Nr.40003982628
„Kongs”
PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003982628
Vienotais reģistrācijas Nr.43603006320
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga,
PVN maksātāja reģ.Nr.LV43603006320
LV-1034
Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Jelgava,
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78d,
LV-3001
Rīga, LV -1029
Banka: Luminor Bank AS
Banka: SEB banka AS
Konts: LV06RIKO0002013116269
Konts: LV66UNLA0008005467914
e-pasts: rigasmezi@riga.lv
e-pasts: kongs@kongs.lv

___________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš

___________________________
Valdes loceklis O.Bortkevičs
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