
Līgums par preču piegādi Nr.____________________ 

 

Rīgā, 2018. gada 11. jūlijā 

  

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, tās 

Saimniecības pārvaldes vadītāja xxxxxxxxxxxxxx  personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, 

turpmāk tekstā saukts “PIRCĒJS”, un 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Emiko”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103013832, tās 

valdes locekļa xxxxxxxxxxxxxx  personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – 

“PĀRDEVĒJS”, (PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS, kopā tekstā un katrs atsevišķi saukti – “PUSES”), 

 saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, „Publisko iepirkumu likumu” 8.2 pantu, iepirkuma 

identifikācijas Nr. AS LVM SP_2018_236_P, CPV klasifikators: 03419100-1 (Kokmateriālu izstrādājumi), 

iepirkuma rindas kods 180 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. PĀRDEVĒJS par atlīdzību piegādā PIRCĒJAM dekoratīvus ozolkoka paliktņu, kas atbilst 

tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), turpmāk 

tekstā – Prece. 

1.2. Preces piegādes vietas – Rīga, Vaiņodes iela 1.  

1.3. Preces piegādes termiņš – 01.11.2018. 

 

2. Līgumcena 
2.1. Preces cena par vienu vienību – 19.73 EUR (deviņpadsmit euro un 73 centi) bez PVN. 

2.2. Kopējā līgumcena par Preci ir 22689.50 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi 

euro un 50 centi) bez PVN. 

2.3. PIRCĒJS apmaksu par Preci veiks 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un rēķina 

saņemšanas, pārskaitot naudu PĀRDEVĒJAM LĪGUMĀ norādītajā bankas norēķinu kontā. 

 

3. Preces pieņemšana un nodošana 

3.1. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM nodod Preci un 

PUSES paraksta attiecīgu Preces piegādes pavadzīmi vai rēķinu. 

3.2. Ja PĀRDEVĒJS noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, PĀRDEVĒJAM tiek aprēķināts līgumsods 

2 % (divi procenti) apmērā no līgumcenas par katru Preces piegādes kavējuma dienu. 

3.3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku 

līdz tās nodošanai PIRCĒJAM. 

 

4. Preču garantija 

4.1. PĀRDEVĒJS garantē Preču atbilstību LĪGUMA nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 

 

5. Pušu saistības 

5.1. PĀRDEVĒJA saistības: 

5.1.1. PĀRDEVĒJS apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi;  

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

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

personām sakarā ar LĪGUMA noteikumu pārkāpumu, ja PĀRDEVĒJS tajos vainojams. 

5.2. PIRCĒJA saistības: 

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

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

5.4. Jebkura LĪGUMĀ noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo PĀRDEVĒJU no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 



6. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

6.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu saistību izpildei. 

6.2. LĪGUMU var papildināt, grozīt vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji vienojoties.  

6.3. Jebkuras LĪGUMA izmaiņas, t.sk. bankas konta maiņa, vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā 

PUSĒM savstarpēji par to vienojoties un kļūst par šī LĪGUMA neatņemamām sastāvdaļām. 

6.4. Ja PĀRDEVĒJS nepilda LĪGUMA noteikumus vai Prece neatbilst prasībām, PIRCĒJS ir tiesīgs 

vienpusēji lauzt LĪGUMU, 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot 

PĀRDEVĒJAM.  

 

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, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja izvēles saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

 

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. Pie nepārvaramas varas 

 vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

 kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 

 aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar PUŠU tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana 

 un stāšanās spēkā. 

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 PUSES uzskata ir iespējama un paredzama PUSES LĪGUMĀ paredzēto saistību izpilde. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1.  PUSES apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar LĪGUMU, LĪGUMA tekstu, kā arī  cita 

veida konfidenciālu 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. Puses vienojas, ka LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi un nenodos saistību tiesības trešajai 

personai. Izņēmums pieļaujams tikai gadījumā, ja PUSES saistību pārņemšana noteikta ar likumu, 

tiesas spriedumu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. 

9.3.  LĪGUMS sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 

PIRCĒJA, otrs pie PĀRDEVĒJA. 

 

10. Pielikumi 

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija 

Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums 

 

11. Pušu rekvizīti 

 

Pircējs Pārdevējs 

AS „Latvijas valsts meži” SIA „Emiko” 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV1004 Rūkumi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4101  

Vien. reģ. Nr. 40003466281 Vienotais reģ. Nr. 44103013832 

AS “SEB banka” Banka: xxxxxxxxxxxxxx  ” 

Kods UNLALV2X, Bankas kods: xxxxxxxxxxxxxx   

Konts: LV10 UNLA 0003 0304 6754 4 Konta nr.: xxxxxxxxxxxxxx   

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Saimniecības pārvaldes vadītājs xxxxxxxxxxxxxx   Valdes loceklis xxxxxxxxxxxxxx   

  



Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija 

 

 
 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Saimniecības pārvaldes vadītājs xxxxxxxxxxxxxx   Valdes loceklis xxxxxxxxxxxxxx   

 

  



Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums 

 

 
 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Saimniecības pārvaldes vadītājs xxxxxxxxxxxxxx    Valdes loceklis xxxxxxxxxxxxxx   

 


