Valsts iepirkuma VSAC “Zemgale” 2019/11
PIEGĀDES LĪGUMS Nr. VSAC Zemgale/2020/1.16.1.-2
par akmeņogļu piegādi VSAC „Zemgale” filiālei „Lielbērze”
Iecavā

2020.gada 6.janvārī

Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, reģistrācijas Nr.90000046912, juridiskā adrese:
“Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, kuru atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
27.oktobra noteikumiem Nr.1242 “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” nolikums” pārstāv
direktors Kristaps Keišs, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
SIA “Baltijas ogles”, reģistrācijas Nr. 40103420992, Balasta dambis 70B-1, Rīga, LV1048,
kuru, pamatojoties uz 2018.gada 21.maija Pilnvarojuma akta (iereģistrēts aktu un apliecinājumu
reģistrā ar Nr.5353) pārstāv menedžeris Viktors Rubcovs, turpmāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS, no otras
puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti LĪDZĒJI, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma
60.pantu, Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2019.gada 18,decembra lēmumu par atklāta konkursa
“Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava”, “Ķīši” un “Jelgava” un
akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”” (identifikācijas Nr. VSAC “Zemgale”
2019/11), turpmāk tekstā – IEPIRKUMS, rezultātiem, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības
vai spaidiem, noslēdz savā starpā šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – LĪGUMS.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet PIEGĀDĀTĀJS piegādā akmeņogles, turpmāk tekstā – PRECE,
VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze” tās atrašanās vietā – “Lielbērze”, Lielbērzē, Auru
pagastā, Dobeles novadā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju - cenrādi (1.pielikums);
1.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par iegādāto PRECI, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
2. CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Cena par akmeņogļu piegādi VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze” ir EUR 103,90 (viens simts
trīs euro un 90 centi) bez PVN par vienu tonnu.
2.2. Šajā cenā ir iekļauta PRECES vērtība, piegādes, personāla, transporta un izkraušanas izmaksas,
visi valsts (izņemot PVN) un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas
saistītas ar PRECI, tās piegādi un izkraušanu.
2.3. PIEGĀDĀTĀJS par akmeņogļu piegādi izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu, kurā norāda
piegādātās preces vērtību bez PVN, PVN likmi un summu ar PVN.
2.4. LĪGUMA darbības laikā PRECES cenu PIEGĀDĀTĀJS nevar paaugstināt, bet var samazināt,
piedāvājot klienta atlaižu programmu.
2.5. LĪGUMA summa ir EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot normatīvajos aktos
noteikto PVN.
2.6. PASŪTĪTĀJS patur tiesības neizmantot pilnā apmērā nolīgto summu šī LĪGUMA darbības
laikā.
2.7. Samaksu PASŪTĪTĀJS veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no PRECES piegādes
dienas, pēc PIEGĀDĀTĀJA iesniegtas un PASŪTĪTĀJA akceptētas pavadzīmes saņemšanas.
2.8. Norēķini tiek veikti euro bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz PIEGĀDĀTĀJA bankas
kontu, kas norādīts LĪGUMĀ. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad
PASŪTĪTĀJA maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā.
2.9. Ja piegādāta nekvalitatīva vai LĪGUMA noteikumiem neatbilstoša PRECE, par ko LĪGUMĀ
noteiktā kārtībā iesniegts defektācijas akts, norēķināšanās par PRECI notiek pēc tās apmaiņas
pret kvalitatīvu un LĪGUMA noteikumiem atbilstošu.

2.10. Izbeidzoties LĪGUMA termiņam vai pārtraucot LĪGUMU pirms termiņa, LĪDZĒJI sagatavo un
apstiprina savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kurā fiksē katra LĪDZĒJA izpildītās un
neizpildītās saistības.
3. KVALITĀTE UN GARANTIJA
3.1. PRECES kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma
PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PRECES atbilstības sertifikātu un/vai atbilstības deklarāciju.
3.2. Ar LĪGUMA prasībām atbilstošu PRECI saprotama PRECE, kas atbilst LĪGUMA
noteikumiem, tajā skaitā finanšu un tehniskajai piedāvājuma formai (1.pielikums).
3.3. Pretenzijas par PRECES kvalitāti PASŪTĪTĀJS iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM rakstiski, nosūtot
to uz PIEGĀDĀTĀJA LĪGUMĀ noradīto adresi.
4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
4.1. PASŪTĪTĀJS veic pasūtījumu un iegādājas PRECI atsevišķās partijās.
4.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā ar savu transportu 3 (trīs) dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža un veic izkraušanu. Piegādes vieta: filiāle “Lielbērze” –
“Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads.
4.3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona veic PRECES pasūtīšanu, nosūtot pieprasījumu uz
PIEGĀDĀTĀJA e-pastu vai pa faksu un telefoniski informējot atbildīgo personu. PRECES
nogādāšanas dienā PIEGĀDĀTĀJS mutiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu
PRECES piegādes laiku.
4.4. PRECES pēc daudzuma un kvalitātes pieņem PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona (2.pielikums).
Par PRECES neatbilstību kvalitātei, specifikācijai PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona sastāda
defektācijas aktu.
4.5. PRECI nodod un pieņem LĪDZĒJU pārstāvji, parakstot pavadzīmi.
4.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt PRECI, nepieņemt to un neparakstīt
PREČU pavadzīmi, ja PRECE nav kvalitatīva vai neatbilst LĪGUMA 1.pielikumā noteiktajai
PRECES tehniskajai specifikācijai vai cenai, PRECE vai tās apjoms neatbilst LĪGUMA
noteiktajā kārtībā veiktajam PRECES pasūtījumam.
4.7. Par PRECES neatbilstību LĪGUMAM PASŪTĪTĀJS nosūta defektācijas aktu
PIEGĀDĀTĀJAM. Šajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums piecu darba dienu laikā
piegādāt PRECI atbilstoši LĪGUMA noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa
nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.
4.8. LĪGUMA izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt LĪGUMA 1. pielikumā norādīto
PRECES apjomu vai nepietiekama finansējuma gadījumos pilnībā atteikties no PRECES
iegādes.
5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
5.1. PIEGĀDĀTĀJS:
5.1.1. piegādā un nodrošina PRECES atbilstību tehniskajai specifikācijai - cenrādim un
LĪGUMA noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un marķēšanas
prasībām, tirdzniecības standartiem un vispāratzītiem kvalitātes standartiem;
5.1.2. ja PIEGĀDĀTĀJS piegādājis nekvalitatīvu PRECI, tad tas uz sava rēķina apmaina
PRECI pret citu, kvalitatīvu, LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;
5.1.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina piegādāto PRECES izkraušanu, saskaņā ar LĪGUMA
4.2.punktā norādīto vietu.
5.2. PASŪTĪTĀJS:
5.2.1. pieņem LĪGUMA noteikumiem atbilstošu PRECI un veic apmaksu;
5.2.2. ir tiesīgs pārbaudīt PRECES kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst LĪGUMA
noteikumiem;
5.2.3. ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai LĪGUMA noteikumiem neatbilstošas PRECES
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5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

pieņemšanas.
Par maksājuma termiņa nokavējumu, PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu
0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no neapmaksātās summas, 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no PIEGĀDĀTĀJA rakstveida pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Ja PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PRECI LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, tas maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādātās
PRECES summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no
nepiegādātās PRECES summas, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstīto rēķinu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no
neizpildītās LĪGUMA summas, gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS atsakās no LĪGUMA izpildes.
6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. LĪDZĒJI atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos LĪDZĒJU attiecības risināmas saskaņā ar
Civillikuma normām.
7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU
IZSKATĪŠANA
7.1. LĪGUMS stājas spēkā ar 2020.gada 11.janvāri un darbojas līdz 2021.gada 10.janvārim vai
līdz PASŪTĪTĀJAM pieejamo finanšu līdzekļu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izlietošanas.
7.2. LĪGUMA termiņam beidzoties, LĪGUMU var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie
nosacījuma, ja nav izlietota kopējā LĪGUMA summa.
7.3. LĪGUMU var izbeigt pirms LĪGUMA darbības termiņa beigām, divus mēnešu iepriekš brīdinot
otru LĪDZĒJU.
7.4. LĪGUMU var grozīt vai izbeigt, LĪDZĒJIEM vienojoties, kā arī tiesas ceļā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7.5. Visi LĪGUMA grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par LĪGUMA
neatņemamu sastāvdaļu.
7.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt LĪGUMU vienpusēji, ja:
7.6.1. PIEGĀDĀTĀJS LĪGUMA darbības laikā ir piegādājis LĪGUMA noteikumiem
neatbilstošas PRECES, vai arī nav pildījis citus LĪGUMA noteikumus un šos trūkumus
nav novērsis piecu darba dienu laikā.
7.6.2. šajā LĪGUMĀ ietverto PASŪTĪTĀJA saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta
sakarā ar būtisku PASŪTĪTĀJA finansējuma samazinājumu, vai ar PASŪTĪTĀJA
reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā PASŪTĪTĀJS nav kā saistību pārņēmējs
un neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis LĪGUMS,
vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
7.7. Strīdus, kas radušies LĪGUMA izpildes gaitā, LĪDZĒJI cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad LĪDZĒJI nevar vienoties, strīdi
tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Gadījumos, ja PASŪTĪTĀJAM kļūst neizdevīga preču iegāde, PASŪTĪTĀJS paziņo
PIEGĀDĀTĀJAM par atteikumu iegādāties PRECI, kas tiks uzskatīta par LĪGUMA
neatņemamo sastāvdaļu un stājās spēkā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas.
8.2. Katram LĪDZĒJAM ir nekavējoties jāziņo otram LĪDZĒJAM par savas juridiskās adreses vai
norēķinu rekvizītu maiņu.
8.3. Gadījumos, kas nav atrunāti šajā LĪGUMA, LĪDZĒJI rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas
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normatīvajiem aktiem.
8.4. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā uz četrām lapām ar diviem pielikumiem, divos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:

VSAC “Zemgale”
Reģistrācijas Nr.90000046912
PVN reģ.Nr.LV90000046912
Juridiskā adrese: „Smiltaiņi”, Iecava,
Iecavas novads, LV-3913
Tālrunis: 63960212, fakss: 63960213
e-pasts: zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Valsts kase, kods TRELLV22XXX
Konts: LV40TREL2180436005000

SIA “Baltijas ogles”
Nr. Reģistrācijas Nr.40103420992
PVN reģ. Nr. LV40103420992
Juridiskā adrese: Balasta dambis 70B-1, Rīga,
LV1048
Tālrunis: 26366785, fakss: 67546480
e-pasts: info@baltijasogles.lv
Banka, kods: A/S “Citadele banka”,
PARXLV22,
Konts: LV04PARX0019010510001

z.v. __________________________
Kristaps Keišs

z.v. __________________________
Viktors Rubcovs
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