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LĪGUMS Nr. 5-3.3_007s_220_18_20 

par repelenta „Plantskydd” un repelenta “Trico” piegādi 

 

Rīgā                                                                                                           2018. gada 6. jūnijā 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, turpmāk – 

Pircējs, xx , no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMERICAN EQUIPMENT & SUPPLY”, 
reģistrācijas Nr.40003196298, turpmāk – Pārdevējs, xx , no otras puses, 

 

kopā turpmāk – Līdzēji,  
saskaņā ar atklāta konkursa „Repelentu piegāde 2018. – 2020. gadā, slēdzot vispārīgo 

vienošanos”, id. Nr. AS LVM MS MK_2018_24_Ak (turpmāk – Konkurss), rezultātā 

2018. gada 24. maijā noslēgto vispārīgo vienošanos Nr. 5-3.3_006d_220_18_15 par iespējamo 

repelentu piegādi 2018. – 2020. gadā, CPV klasifikators 24451000 – 0 (pesticīdi), noslēdz šādu 
līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk 7 520 kg repelentu „Plantskydd” un 

27 970 l repelentu „Trico”, turpmāk – Preces, saskaņā ar Līgumam pievienoto tehnisko 

specifikāciju (pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2. Pircējs samaksā Pārdevējam par Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē 

piegādātajām Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā. 

1.3. Pārdevējs piegādā Preces tehniskajā specifikācijā (pielikums) noteiktajā kārtībā – divās 

partijās līdz 2018. gada 1. augustam un līdz 2018. gada 1. septembrim. 
1.4. Pārdevējs saglabā Preces kvalitāti tās transportēšanas laikā. 

 

2. Līgumcena un samaksas kārtība  
2.1. Līgumcena par Preces piegādi ir 285 785,40 EUR (divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši 

septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk 

– PVN, un izmaksām, kas saistītas ar naudas pārskaitījumiem, turpmāk – Līgumcena.  

Repelenta nosaukums 
Preces vienības cena, EUR bez 

PVN 
Vienību skaits 

Līgumcena, 

EUR bez PVN 

Repelents „Plantskydd” 8,62 EUR/kg 7 520 kg 64 822,40 

Repelents „Trico” 7,90 EUR/l 27 970 l 220 963,00 

Kopā  285 785,40 

Papildus maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena nav 
pārskatāma Līguma izpildes laikā.  

2.2. Pircējs maksā par piegādātajām Precēm 15 dienu laikā no Pārdevēja izrakstītā rēķina 

saņemšanas dienas, pārskaitot Līgumcenu uz Līgumā norādīto Pārdevēja kontu bankā. 
Pamats rēķina izrakstīšanai ir Līdzēju parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts vai 

Preces pavaddokuments. 

2.3. Par apmaksas dienu uzskata dienu, kad naudas līdzekļi norakstīti no Pircēja norēķinu konta 
bankā. 

3. Preces pieņemšana – nodošana 

3.1. Preces uzskatāmas par piegādātām ar brīdi, kad Pārdevējs ir piegādājis Preces tehniskajā 

specifikācijā (pielikums) noteiktajās piegādes vietās, Pircējs ir pieņēmis Preces pēc 
daudzuma un Līdzēji parakstījuši Preces pieņemšanas – nodošanas aktu vai izdarījuši 

atzīmes uz Preces pavaddokumenta. 

3.2. Pircējs, pieņemot Preces, pirms Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas vai 
atzīmes izdarīšanas uz Preces pavaddokumenta pārbauda tās pēc daudzuma, salīdzinot 

tehniskajā specifikācijā noteikto Preces apjomu ar faktiski Pārdevēja piegādāto Preces 

apjomu atbilstoši norādītajai informācijai uz Preces iepakojuma.  
3.3. Līdzēji paraksta Preces pieņemšanas – nodošanas aktu vai izdara atzīmi uz Preces 

pavaddokumenta, ja Preces nodošanas brīdī nav konstatēti trūkumi attiecībā uz Preces 



2 

 

daudzumu. Ar Preces pieņemšanas brīdi risks par Preces bojājumiem vai bojāeju un 
īpašuma tiesības uz Precēm pāriet no Pārdevēja uz Pircēju. 

3.4. Ja piegādāto Preču daudzums neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajam vai konstatēti 

trūkumi attiecībā uz Preces kvalitāti, Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana 

vai atzīmes izdarīšana uz Preces pavaddokumenta ir iespējama vienīgi pēc trūkumu 
pilnīgas novēršanas. 

4. Garantijas 

4.1. Pārdevējs garantē, ka ir vienīgais Preces īpašnieks. 
4.2. Pārdevējs ir atbildīgs par nepienācīgas kvalitātes Preces nodošanu Pircējam. 

4.3. Precei ir jāatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par šo Preci. 

4.4. Pārdevējs garantē, ka Prece atbilst tās izmantošanas mērķim, tā saglabās pienācīgu 
kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašības, un gadījumā, ja tiks konstatēta Preces 

neatbilstība Līgumā noteiktajām prasībām, Pārdevējs uzņemas papildu saistības, kas nav 

paredzētas Līgumā. 

4.5. Pircējs ir tiesīgs pieteikt pretenziju Pārdevējam vai Preces ražotājam attiecībā uz 
konstatētajiem Preces daudzuma un/vai kvalitātes trūkumiem tūlīt pēc to atklāšanas, bet 

ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.septembrim. Pārdevējs pretenziju izskata piecu darba dienu 

laikā no saņemšanas dienas. 
4.6. Pircējs pēc savas izvēles ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs vai Preces ražotājs veiktu vienu 

no šādām darbībām: 

4.6.1. attiecīgi samazinātu Preces cenu; 
4.6.2. bez atlīdzības novērstu Preces trūkumus vai atlīdzinātu Pircējam izdevumus par 

trūkumu novēršanu; 

4.6.3. apmainītu Preci pret pienācīgas kvalitātes tādu pašu vai ekvivalentu preci; 

4.6.4. atceltu Līgumu un atmaksātu Pircējam par Preci samaksāto naudas summu. 
4.7. Gadījumā, ja pretenzija ir pamatota, t.i., Preces daudzuma un/vai kvalitātes trūkums ir 

radies Pārdevēja vai Preces ražotāja vainas dēļ, Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma par 

saviem līdzekļiem divu nedēļu laikā novērš konstatētos trūkumus vai samazina maksu 
atbilstoši Pārdevējam atgriezto (Pircēja prasībām neatbilstošu) Preču apjomam. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Līgumā paredzēto saistību nepildīšanu vai neatbilstošu pildīšanu Līdzēji neuzskata par 
Līguma noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos 

Līdzēji Līguma slēgšanas brīdī neparedzēja un arī nevarēja paredzēt, šie apstākļi ar ārpus 

Līdzēju kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to 
rīcībā esošiem līdzekļiem (nepārvarama vara).  

5.2. Līgumā par nepārvaramo varu uzskata: 

5.2.1. karu, streiku vai masu nekārtības Līdzēju atrašanās vietu administratīvajās 
teritorijās; 

5.2.2. Saeimas, valdības, pašvaldības vai tiesu aktu, kas būtiski kavē vai padara 

neiespējamu Līguma izpildi; 

5.2.3. dabas katastrofu, neparasti nelabvēlīgus laika apstākļus; 
5.2.4. jebkurus citus apstākļus, kas atbilst Līguma 5.1.punktā noteiktajām pazīmēm, un ko 

Līdzēji akceptē kā nepārvaramu varu.  

5.3. Līdzējam, kura darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramas varas 
apstākļu rezultātā, ir pienākums nekavējoties ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanos. 

5.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, kas uz tiem 
atsaucas. 

5.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 60 kalendārās dienas, uzskata, ka Līguma 

izpilde kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. Šādā gadījumā nevienam no 

Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzināšanu par Līguma 
nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, izņemot gadījumu, kad kāds no Līdzējiem apzināti 

ir kavējies ar Preces nodošanu, pieņemšanu vai citādi radījis saistību izpildes nokavējumu. 
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6. Strīdu izskatīšana un Līdzēju atbildība  
6.1. Jebkurš strīds izšķirams Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā viena tiesneša sastāvā latviešu 

valodā saskaņā ar tās reglamentu vai Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas 

Republikas normatīvos aktus.  

6.2. Līdzēji ir viens otram atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu 
izpildi, un tie atlīdzina viens otram zaudējumus, kas radušies to vainojamas darbības vai 

bezdarbības rezultātā. 

6.3. Ja Pārdevējs nav piegādājis Preces Pircējam kādā no tehniskajā specifikācijā noteiktajiem 
Preču partiju piegādes termiņiem, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,2% apmērā no 

Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no Līgumcenas. 

6.4. Līguma 4.7.punktā noteiktajā trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējs maksā Pircējam 
līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru Preces trūkumu novēršanas dienu, bet 

kopumā ne vairāk par 10% no Līgumcenas.  

6.5. Ja Pircējs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, Pārdevējs ir tiesīgs 

prasīt, lai Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētās maksājuma 
summas bez pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopumā 

ne vairāk par 10% no nokavētās maksājuma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.  

6.6. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes. 
 

7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību izpildei, bet ne 
ilgāk kā līdz 2018. gada 2. oktobrim. 

7.2. Parakstot vienošanos, Līdzēji var izdarīt grozījumus Līgumā. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Līdzēji neizpauž konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otra Līdzēja Līguma darbības 

laikā. Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē uzskata visa veida informāciju, kas 

saistīta ar Līguma izpildi, tai skaitā fiziskas personas dati (turpmāk – personas dati), 
komercnoslēpums, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski uzglabāta vai jebkura cita veida 

informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja: 

8.1.1. informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām 

uz to ir likumīgas tiesības; 
8.1.2. informācija ir bijusi publiski zināma iepriekš vai konfidenciālas informācijas 

nodošanas brīdī. 

8.2. Aizliegums izpaust un pretēji Līguma mērķim izmantot konfidenciālu informāciju 
saglabājas bez laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

8.3. Otra Līdzēja iesniegtos personas datus Līdzēji nenodod trešajām personām un apstrādā 

tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
8.4. Līdzēji atbild par savu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku personas datu apstrādes tiesiskā 

pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

8.5. Līdzēji vienojas, ka Līguma saistības pildīs personīgi. Izņēmums pieļaujams, ja Līdzēji 

pirms saistību tiesību nodošanas par to rakstiski vienojas (šis noteikums attiecināms arī uz 
prasījumu tiesību cesiju) vai Līdzēja saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas 

spriedumu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai 

ārvalsts komercreģistra iestādes vestajos reģistros). Līdzējs, kura saistību tiesības 
pārņemtas, nekavējoties elektroniski, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Līguma rekvizītos 

norādīto elektroniskā pasta adresi, un trīs dienu laikā rakstiski informē otru Līdzēju par 

saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 
8.6. Līgumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 

8.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz piecām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku 

spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Līgumam pievienots viens pielikums – 

tehniskā specifikācija. 
8.8. Pircēja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā: xx. Par Preces pieņemšanu ir atbildīgi 

šādi Pircēja pārstāvji: xx 
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8.9. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā: xx  
8.10. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā par 

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

Preces pavaddokumenta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma 

prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 
apmaksai. 

8.11. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur 

laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā 
laika zīmoga datums un laiks. 

 

Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Pircējs  Pārdevējs 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“AMERICAN EQUIPMENT & SUPPLY” 
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Līguma pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

/iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM MS MK_2018_24_Ak/ 

 
1. Repelentu piegādes vietas 

 

Reģions Piegādes vietas adrese 

Apjoms  

Repelents “Trico”, l 
Repelents 

“Plantskydd”, kg 

Austrumvidzeme „Silva”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 380 2130 

Dienvidkurzeme 
Boju muzejs, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-
3456 

1570 0 

Dienvidlatgale 
Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu novads,  
LV-5316 

1100 720 

Rietumvidzeme 
Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku 
nov., LV-4219 

1630 1600 

Vidusdaugava 
Jaunceltnes iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 
(LVM pakalpojumu sniedzējs sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Avēnija VP") 

2240 0 

Zemgale 
Sili, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 
LV-3001 

3300 1510 

Ziemeļkurzeme 

Parka iela 1, Dundagas pagasts, Dundagas novads, Latvija, 

LV-3270 

15000 730 

Mazsilu kokaudzētava - „Mazsili”, Abavas pagasts, Talsu 
novads, LV-3294 

1200 0 

Ziemeļlatgale 
“Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes 
novads, LV-4604 

1550 830 

Kopā, kg/l 27970 7520 

 

2. Preces piegādes termiņš 

 

 

3. Prasības repelentu piegādei  

 
Iepirkuma daļa Preces nosaukums Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas 

funkcijas un prasības, kas raksturo preces izskatu 

1. iepirkuma daļa Repelents „Plantskydd”  

briežu dzimtas dzīvnieku 

bojājumu ierobežošanai 

skujkoku jaunaudzēs 

 

xx 

Reģions 

Preces piegādes termiņš 

Repelents “Trico”, l Repelents “Plantskydd”, kg 

01.08.2018 01.08.2018 01.09.2018 01.08.2018 

Austrumvidzeme 4950 380 0 2130 

Dienvidkurzeme 8625 1570 0 0 

Dienvidlatgale 3840 1100 0 720 

Rietumvidzeme 2745 1630 0 1600 

Vidusdaugava 5970 2240 0 0 

Zemgale 5505 3300 0 1510 

Ziemeļkurzeme 10515 6800 9400 730 

Ziemeļlatgale 2685 1550 0 830 

Kopā, kg/l 44835 18570 9400 7520 
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3. iepirkuma daļa Repelents „Trico” briežu 

dzimtas dzīvnieku 

bojājumu ierobežošanai 

lapu koku un skujkoku 

audzēs 

 

 


