
Iepirkuma līgums par koksnes granulu piegādi  

Nr.____________________ 

 

Rīgā,          2018.gada ___.____________ 

 

AS “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, tās xxxxxxxxxxxxxxx personā, kurš 

darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā saukts “PIRCĒJS”, un 

SIA “DEPO DIY”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003719281, tās xxxxxxxxxxxxxxx personā, kurš darbojas 

uz  statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – “PIEGĀDĀTĀJS”,  

abi kopā tekstā un katrs atsevišķi saukti – “PUSES”), saskaņā ar iepirkuma „Koksnes granulu piegāde”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM SP_2018_362_P, CPV klasifikators 09111400-4 (Koksnes 

kurināmais) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldības, viltus 

un spaidiem, noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums), par zemāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PIEGĀDĀTĀJS par atlīdzību un piegādā PIRCĒJAM koksnes granulas kas atbilst Pielikumā Nr.1 

pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām Iepirkuma daļā Nr.1, turpmāk tekstā – Prece, atbilstoši 

Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 

1.2. Preces piegādes vietas:  

- Dienvidkurzemes reģiona klientu centrs, "Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pag., Aizputes nov.; 

- Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrs, Parka iela 1, Dundaga, Dundagas nov.; 

- "Tērvetes sils", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; 

- “Dumbri”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads. 

 

2. Līgumcena 

2.1. Kopējā Līguma maksimālā līgumsumma bez PVN ir EUR 21 000.00 (divdesmit viens tūkstotis Euro 

un 00 centi). Norēķini par Preces piegādi tiek veikti atbilstoši faktiskajam Preces piegādes apjomam, 

ņemot vērā Līguma Pielikumā Nr.2 pievienoto finanšu piedāvājumu.  

2.2. PIRCĒJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM par saņemtajām Precēm 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

Preču saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina 

saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.  

2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts Bankas pārskaitījums uz PIEGĀDĀTĀJA 

norādīto Bankas norēķinu kontu. 

 

3. Piegādes noteikumi un termiņi 

3.1. Prece tiek piegādātā saskaņā ar PIRCĒJA rakstveida (elektronisku) uzaicinājumu, kurā norādīts 

nepieciešamais Preces daudzums, vieta un laiks (ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pieprasījuma 

nosūtīšanas dienas). 

3.2. PIEGĀDĀTĀJS saskaņā ar PIRCĒJA rakstveida uzaicinājumu ne vēlāk kā piedāvājumā norādītajā 

dienā un laikā piegādā PIRCĒJAM Koksnes granulas iepriekš telefoniski, saskaņojot piegādi ar 

atbildīgo personu no PIRCĒJA puses.  

3.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina iespēju PIRCĒJAM vai tā pilnvarotai personai pārbaudīt 

PIEGĀDĀTĀJA darbību, kas ir saistīta ar Preču piegādi.  

3.4. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par piegādājamās preces pilnīgu vai daļēju bojāeju līdz tās nodošanai 

PIRCĒJAM.  

3.5. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIEGĀDĀTĀJS PIRCĒJAM nodod Preci un 

puses paraksta attiecīgu Preces piegādes pavadzīmi vai rēķinu. 

3.6. Ja PIEGĀDĀTĀJS noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt no 

PIEGĀDĀTĀJA līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no kopējās līgumcenas par katru Preces 

piegādes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Pārdevēju no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes. 

3.7. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku 

līdz tās nodošanai PIRCĒJAM. 

3.8. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina Precēm atbilstošu, uzglabāšanai, transportēšanai un pārkraušanai 

piemērotu un drošu iepakojumu. Par Preču bojājumiem un/vai zudumiem, kas radušies nepiemērota 

iepakojuma vai nepareiza marķējuma dēļ, atbild PIEGĀDĀTĀJS.  



3.9. Īpašuma tiesības uz Preci PIRCĒJAM pāriet ar Preču pieņemšanas brīdi, parakstot pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

4. Koksnes granulu kvalitāte 

4.1. Preces kvalitātei jābūt apliecinātai ar kvalitātes sertifikātiem, kuriem jāatbilst Latvijas Republikas 

likumos un citos tiesību aktos noteiktajām prasībām. 

4.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un atbilstības 

sertifikātiem un citiem Latvijas Republikas likumos un citos tiesību aktos noteiktiem normatīviem 

un iesniedz pasūtītājam Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā noformētu atbilstības sertifikātu 

kopijas. 

4.3. Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preces partiju PIRCĒJS paziņo 

PIEGĀDĀTĀJAM 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc konkrētās Preces partijas saņemšanas, 

uzaicinot ierasties PIEGĀDĀTĀJA pārstāvi. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvis, saskaņojot ar PIRCĒJU 

dienu, laiku un vietu, ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no paziņojuma saņemšanas, 

ierodas PIRCĒJA norādītajā vietā.  

4.4. Par veiktajām darbībām tiek sastādīts un parakstīts divpusējs akts. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja 

neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja klātbūtnes, 

pieaicinot neieinteresētu personu. 

4.5. Pēc Līguma 4.3.un 4.4.punktu noteiktajā kārtībā sastādītā akta parakstīšanas Pusēm ir tiesības veikt 

konkrētās preces partijas parauga kvalitātes pārbaudi Latvijas Republikā sertificētā laboratorijā. 

4.6. Laboratorijas pakalpojumu apmaksu veic PIEGĀDĀTĀJS, izņemot gadījumus, kad laboratorijas 

pārbaude ir veikta pēc PIRCĒJA ierosinājuma un Preces kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām 

standartu un Līguma noteikumu prasībām. 

4.7. Preci vai tās daļu, ja konstatēta tās neatbilstību Līguma noteikumiem Tehniskajai specifikācijai, 

PĀRDEVĒJS apņemas nomainīt ar atbilstošu preci 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pretenzijas 

iesniegšanas. Preču apmaiņa notiek uz PIEGĀDĀTĀJA rēķina, pamatojoties uz Pircēja sastādītu un 

abu Pušu parakstītu aktu. 

 

5. Pušu saistības 

5.1. PIEGĀDĀTĀJA saistības: 

5.1.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi; 

5.1.2. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

5.1.3. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PIRCĒJAM un trešajām 

personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja PIEGĀDĀTĀJS tajos vainojams. 

5.2. PIRCĒJA saistības: 

5.2.1. PIRCĒJS apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

5.3. Puses atlīdzina viena otrai zaudējumus, kas otrai pusei nodarīti to vainojamas rīcības dēļ. 

5.4. Puses saistības izpilda personīgi un izņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja Puses pirms saistību 

tiesību nodošanas par to rakstiski vienojas (šis noteikums attiecināms arī uz prasījumu tiesību cesiju) 

vai puses saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai ārvalsts komercreģistra iestādes vestajos 

reģistros). 

 

6. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 9 (deviņus) mēnešus no Līguma noslēgšanas 

dienas vai līdz brīdim, kad Līguma izpildes kopējā vērtība sasniedz Līguma 2.1.punktā noteikto 

maksimālo Līguma līgumcenu. 

6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji vienojoties. Līgumā norādīto Pušu 

bankas kontu maiņa veicama tikai ar rakstveida vienošanās starpniecību. 

6.3. PIRCĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM, ja: 

6.3.1. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda Līguma noteikumus; 

6.3.2. Prece neatbilst Pielikuma Nr.1 pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām; 

6.3.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums par PIEGĀDĀTĀJA atzīšanu par maksātnespējīgu; 

6.3.4. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā, PIEGĀDĀTĀJS ir 

apzināti sniedzis nepatiesu informāciju. 

6.3.5. LĪGUMU nav iespējams izpildīt tādēļ, ka LĪGUMA izpildes laikā PIEGĀDĀTĀJAM ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 



ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

 
7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, 

bet, ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās 

reglamentu, latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā, pēc Prasītāja izvēles.  

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata 

ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, šī Līguma tekstu, kā arī cita veida 

informāciju par otras puses pakalpojumiem, darbību un peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi 

Līguma izpildes gaitā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju 

pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir 

likumīgas tiesības. 

9.2. Līguma sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar 1 (vienu) pielikumu ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens glabājas pie PIRCĒJA, otrs pie PĀRDEVĒJA. 

9.3. PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – xxxxxxxxxxxxxxx. 

9.4. PĀRDEVĒJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā – xxxxxxxxxxxxxxx.  

9.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, 

iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un 

pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

9.6. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma kopija; 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pircējs Pārdevējs 

AS „Latvijas valsts meži” SIA DEPO DIY 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, 

LV - 2130 

Tālr.67610015 Tālr.67064100 

Vienotais  reģistrācijas Nr. 40003466281 Vienotais  reģistrācijas Nr. 50003719281 

AS “SEB banka” xxxxxxxxxxxxxxx 

Kods UNLALV2X Kods xxxxxxxxxxxxxxx 

Konts: LV10UNLA0003030467544 Konts: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
_________________________________  _________________________________  

xxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxx 
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2.pielikums 
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Xxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxx 

 


