VALSTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 1-5-7/89
Par akmeņogļu piegādi
Rūjienas novada Jeru pagastā

2015.gada 7.oktobrī

Valsts sociālās aprūpes centrs ”Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora
Modra Karseļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra
noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums”, turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas Ogles”, reģistrācijas Nr. 40103420992,
turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru saskaņā ar 01.06.2011. pilnvaru (Rīgas apgabaltiesas
zvērināta notāra Inetas Bulānes iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1591) pārstāv
Vladimirs Andrejevs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Puses”,
pamatojoties uz atklātā konkursa „Akmeņogļu piegāde VSAC „Vidzeme” filiālei „Rūja””,
identifikācijas Nr. VSAC„Vidzeme”2015/19, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu,
turpmāk tekstā „Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pērk un pieņem, Piegādātājs pārdod un piegādā akmeņogles, turpmāk tekstā
– „Akmeņogles”, filiālei “Rūja”, saskaņā ar Pasūtītāja atbildīgās personas ikreizēju
pasūtījumu, atbilstoši līguma pielikumam Nr.1.
1.2. Akmeņogļu piegādi uz Pasūtītāja norādīto piegādes vietu Piegādātājs nodrošina par
saviem līdzekļiem.
2. KVALITĀTE
2.1. Piegādājamām akmeņoglēm jāatbilst Piegādātāja tehniskajam piedāvājumam, kas ir
pielikums Nr.1.
2.2. Pasūtītājs novērtē piegādāto Akmeņogļu kvalitāti un atbilstību pirms pavadzīmesrēķina parakstīšanas. Ja Akmeņogļu kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs,
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no kravas, kā arī izsaukt Piegādātāja pārstāvi kravas
novērtēšanai.
3. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Akmeņogļu cena ir 80,90 EUR (astoņdesmit eiro, 90 centi) par vienu tonnu bez
pievienotas vērtības nodokļa (turpmāk tekstā -PVN).
3.2. Līguma kopējā summa ir 48944,50 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti
četrdesmit četri eiro, 50 centi), tai skaitā 21 % PVN, kas sastāda 8494,50 EUR.
3.3. Samaksu par piegādātajām Akmeņoglēm Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Piegādātāja.
3.4. Norēķini par saņemtajām Akmeņoglēm tiek veikti euro valūtā bezskaidras naudas
pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā
rēķinā.
3.5. PVN izmaiņu gadījumā, preču cenas tiek koriģētas atbilstoši PVN likmes izmaiņām, par
to iepriekš nebrīdinot Pircēju.
3.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko
apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3.7. Līguma izpildes laikā Preču cenas var tikt pārskatītas, bet ne ātrāk, kā pēc pusgada.
Cenas pārmaiņu iniciatores var būt abas puses, proti, cenas var tikt paaugstinātas vai
pazeminātas, ja Piegādātājs/Pasūtītājs, iesniedzot Statistikas pārvaldes izziņu, pierāda,
ka valstī notikušas cenu pārmaiņas laika periodā no Līguma parakstīšanas brīža līdz

laikam, kad Puse iesniedz lūgumu pārskatīt cenas. Cenas var tikt paaugstinātas vai
pazeminātas par vidējām patēriņa cenu pārmaiņām.
4. PIEGĀDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
4.1. Pasūtītājs pasūta Akmeņogles, ņemot vērā Akmeņogļu nepieciešamību un finansiālās
iespējas.
4.2. Akmeņogles tiek piegādātas pa daļām visa Līguma termiņa laikā vai ar vienreizēju
pasūtījumu.
4.3. Pasūtītāja atbildīgā persona veic Akmeņogles pasūtīšanu, nosūtot pieprasījumu uz
Piegādātāja e-pastu: _____________ vai pa faksu ____________, un telefoniski
informējot Piegādātāja kontaktpersonu.
4.4. Katrā pasūtījumā Pasūtītājs uzrāda nepieciešamo Akmeņogļu apjomu un piegādes
termiņu, kas nevar būt īsāks par šī Līguma 4.6. punkta minēto piegādes termiņu.
4.5. Akmeņogļu piegādes laiku saskaņo ar Pasūtītāju atbildīgo personu.
4.6. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Akmeņogles ne vēlāk kā 5 (piecas) darba
dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.
16.00., adrese: pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234.
4.7. Par Akmeņogļu piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja pilnvarotā
amatpersona pašrocīgi parakstījusi preču pavadzīmi-rēķinu. Īpašuma tiesības uz
Akmeņoglēm Pasūtītājs iegūst tikai ar brīdi, kad pilnībā norēķinājies par piegādātajām
Akmeņoglēm.
5. PIEŅEMŠANA –NODOŠANA
5.1. Akmeņogļu izkraušana notiek Pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā vietā.
5.2. Katras atsevišķu Akmeņogļu partijas nodošana-pieņemšana Pārdevējam tiek noformēta
ar pavadzīmi, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji Akmeņogļu nodošanaspieņemšanas brīdī.
5.3. Gadījumā, ja Akmeņogļu pieņemšanas laikā konstatēta Līguma 2.2. punkta pasūtījuma
neatbilstība, Pasūtītājs atdod to Piegādātājam, kurš to uz sava rēķina apmaina divu
darba dienu laikā.
5.4. Gadījumā, ja rodas domstarpības par piegādāto Akmeņogļu kvalitāti vai daudzumu,
Piegādātājam ir tiesības pieaicināt ekspertu. Par eksperta pakalpojumiem maksā vainīgā
puse.
5.5. Pretenzijas par saņemto Akmeņogļu kvalitāti, piegādi un citu Līguma saistību
nepildīšanu Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no
preču pavadzīmes saņemšanas brīža, nosūtot to pa faksu ____________.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1%
apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu.
6.2. Par Akmeņogļu piegādes nokavējumu noteiktajā termiņā Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
6.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu šī Līguma 8.5.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, tam ir
tiesības piemērot Piegādātājam vienreizējo līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā
no Līguma summas, kuru tam ir jānomaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas brīža.
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7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1 Puses atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības risināmas saskaņā ar
Latvijas Republikas Civillikuma normām.
8. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā 2015.gada 26.novebrī un ir spēkā 12 mēnešus, vai līdz pilnīgai
saistību izpildei.
8.2. Līguma darbības laikā Puses var veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 67.1 panta nosacījumiem.
8.3. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.4. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusēji, ja:
8.5.1. Piegādātājs Līguma darbības laikā nepilda šī Līguma nosacījumus;
8.5.2. šajā Līgumā ietverto Pasūtītāju saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja
reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītājs kā saistību pārņēmējs neturpina
veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo
funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā;
8.6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties,
strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
8.7. Ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Piegādātāju Līgumā noteiktajā termiņā par Akmeņoglēm,
Piegādātājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc iepriekšēja rakstiska brīdinājuma, kurš tiks nosūtīts uz e-pastu:
vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv
un pa faksu 64207920, nebūs norēķinājies par
Akmeņoglēm.
9.

CITI NOTEIKUMI

9.1. No Pasūtītāja Puses atbildīgās personas:
9.1.1. filiāles „Rūja” saimniecības nodaļas vadītāja Sarmīte Pātaga, tālrunis 26480561, epasts: sarmīte.pataga@vsacvidzeme.gov.lv - tiesīga pārbaudīt Akmeņogļu kvalitāti,
pieteikt pretenzijas par Līguma saistību neizpildi;
9.1.2. filiāles „Rūja” noliktavas pārzine Santa Liekniņa, tālrunis 64207918, e-pasts:
ruja@vsacvidzeme.gov.lv vai santa.lieknina@vsacvidzeme.gov.lv – atbildīgā par
preču pasūtījuma veikšanu un saņemšanu.
9.2. Piegādātāja __________________________________
9.3. Līguma pielikums Nr.1 ir neatņemama tā sastāvdaļa un to paraksta abas Puses.
9.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt līguma pielikumā Nr. 1 norādīto
Akmeņogļu plānoto piegādes apjomu ne vairāk kā 30%.
9.5. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu
rekvizītu maiņu.
9.6. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
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normatīvajiem aktiem.
9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar vienu pielikumu (SIA Baltijas
Ogles” 2015.gada 17.augusta tehniskā-finanšu piedāvājuma kopija uz vienas lapas)
divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
10.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Piegādātājs:
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