Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
Piegādātāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
LĪGUMA
par tiesībām piegādāt malku
Valsts materiālo rezervju noliktavu vajadzībām
(1.daļa (Cesvaine))
Rīgā,

2018.gada __.______

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/ 434 “Par
Lienes Cipules iecelšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatā”, no
vienas puses un
SIA „ASIGNE”, turpmāk – Piegādātājs, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Kapaklisa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi
– Puses), saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām piegādāt malku Valsts materiālo rezervju
noliktavu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2018/8) (turpmāk –
Iepirkums) rezultātiem iepirkuma 1. daļā un pamatojoties uz 2018.gada __.______ noslēgto
Vispārīgo vienošanos par tiesībām piegādāt malku Valsts materiālo rezervju noliktavu
vajadzībām noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.1.
2.2.

1.
Līguma priekšmets
Piegādātājs pārdod un piegādā, un Pasūtītājs pērk kurināmo malku (turpmāk tekstā –
Malka) atbilstoši šī Līguma noteikumiem un saskaņā ar Iepirkumā iesniegto
Piegādātāja Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikumā), Finanšu piedāvājumu
(Līguma 2.pielikumā) un Pasūtītāja pasūtījumu.
Malkas kopējais plānotais apjoms 550 m3.
Puses vienojas, ka Finanšu piedāvājumā norādītais iepirkuma apjoms var mainīties
(samazināties vai palielināties aptuveni 10% robežās), ņemot vērā Pasūtītāja faktiskās
vajadzības un pieejamos finanšu resursus.
Pasūtītājs negarantē visa plānotā Malkas apjoma iegādi gadījumā, ja Pasūtītājam zūd
nepieciešamība iegādāties Malku plānotajā apjomā nepārvaramas varas, tai skaitā tādu
no pasūtītāja gribas neatkarīgu valsts pārvaldes institūciju lēmumu un rīcības vai
normatīvo aktu pieņemšanas un spēkā stāšanās rezultātā, kas būtiski ierobežo
Pasūtītāja tiesības un spējas uzņemties attiecīgās līgumsaistības.
2.
Līguma cena un norēķinu kārtība
Vienas vienības Malkas cena par 1m3 ir EUR 26.00 (divdesmit seši euro, 00 centi) bez
PVN.
Kopējā līgumcena, (ieskaitot 10% rezervi) ir EUR 15 730.00 (piecpadsmit tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN)
21% EUR 3 303.30 (trīs tūkstoši trīs simti trīs euro, 30 centi), kopējā līgumsumma ar
PVN ir EUR 19 033.30 (deviņpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro, 30 centi).

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Kopējā Līgumsumma (Līguma 2.2.punkts) sastāv no Iepirkuma 1.daļā piedāvātās
Līgumcenas EUR 14 300.00 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) bez PVN,
pluss paredzamā 10 % finanšu rezerve EUR 1 430.00 (viens tūkstotis četri simti
trīsdesmit euro, 00 centi), ir EUR 15 730.00 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit euro, 00 centi).
Līguma 2.2.punktā norādītajā Kopējā līgumcenā iekļautas visas ar Malkas piegādi
saistītās izmaksas, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodevu un nodokļu
maksājumi, kā arī iekraušanas, izkraušanas un transporta izdevumi par kurināmās
malkas piegādi līdz Līguma 3.3.punktā noradītajai Malkas piegādes adresei.
PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu
regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības nodokļa likme tiek
piemērota saskaņā ar Malkas piegādes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
Pasūtītājs samaksu par piegādāto Malku veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto
bankas kontu (Līguma 9.punkts), 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Piegādātāja un
Pasūtītāja pārstāvju parakstītas Preču pavadzīmes–rēķina saņemšanas dienas.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja
norādītajā bankas kontā.
Izrakstot Preču pavadzīmi – rēķinu, Piegādātājs tajā norāda Pasūtītāja Līguma
reģistrācijas numuru, kā arī to Malkas pieņemšanas – nodošanas aktu numurus, par
kuriem izrakstīts attiecīgais rēķins.
3. Malkas piegādes kārtība
Piegādātājs Malku piegādā saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums)
Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja pasūtījumu, nododot to ar
Malkas pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 3.pielikums), ko attiecīgi paraksta
Piegādātāja un Pasūtītāja pārstāvji.
Pasūtījumu ir tiesīgi veikt Līguma 8.4.1.punktā norādītie Pasūtītāja pārstāvji, iepriekš
telefoniski par to vienojoties ar Piegādātāju un nosūtot attiecīgo pieprasījumu
elektroniski uz elektroniskā pasta adresi asigne@apollo.lv Piegādātājs 1 (vienas) darba
dienas laikā apstiprina pieprasījuma saņemšanu elektroniski, nosūtot elektroniskā
pasta vēstuli.
Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas piegādā
Malku uz adresi Silaines ielā 11, Cesvainē, Cesvaines nov.
Pasūtītājam Malkas piegāde jāveic darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00
1 (vienu) darba dienu iepriekš paziņojot par to attiecīgajam Līguma 8.4.1.punktā
minētajam Pasūtītāja pārstāvim, kas ir tiesīgs pieņemt Malku un Pasūtītāja vārdā
parakstīt Malkas pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmi.
Līguma 8.4.1.punkta minētajiem Pasūtītāja pārstāvjiem ir pienākums Malkas
pieņemšanas – nodošanas aktu apstiprināt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā pēc Malkas pieņemšanas.
Puses vienojas, ka, pieņemot Malku, tiek veikta tās uzmērīšana:
3.6.1. Malkas uzmērīšana tiek veikta, izmantojot grupveida uzmērīšanas metodi,
nosakot tilpumu pēc kraujmēra;
3.6.2. Malkas uzmērīšanas un kvalitātes atbilstības noteikšanu Piegādātāja
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Tehniskajam piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam veic Pasūtītājs,
ievērojot šī Līguma noteikumus. Piegādātājam ir tiesības saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem veikt Pasūtītāja uzmērījumu kontroli;
3.6.3. Malkas uzmērīšana un kvalitātes noteikšana tiek veikta pirms katras krautnes
izkraušanas, veicot par to attiecīgus ierakstus Malkas pieņemšanas – nodošanas
aktā:
3.6.3.1. krautnes uzmērīšanas vieta un laiks;
3.6.3.2. attiecīgās Malkas pavadzīmes – rēķina numurs;
3.6.3.3. katras krautnes kārtas numurs (skaitot no transportlīdzekļa kabīnes) un
gabarīta izmēri: Malkas krautnes platums (m), Malkas krautnes
augstums (m), Malkas garums (m);
3.6.3.4. uzmērītais kopējais apjoms katrai krautnei (steros) un kopējais apjoms
piegādātajai kravai kopā (m3);
3.6.3.5. tās personas vārds, uzvārds, kura veikusi uzmērīšanu;
3.6.3.6. nepieciešamības gadījumā cita informācija.
3.7. Pretenzijas par Piegādātāja piegādāto Malku Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt, iesniedzot
Piegādātājam rakstveida paziņojumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Malkas
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas (vai attiecīgajā gadījumā –
apstiprināšanas) dienas.
3.8. Piegādātājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Malku līdz tās nodošanai
Pasūtītājam.
3.9. Piegādātājs ar saviem resursiem nodrošina Malkas izkraušanu Pasūtītāja norādītajās
vietās.
3.10. Gadījumā, ja Piegādātājs nespēj piegādāt Malku Līgumā noteiktajā apjomā vai laikā,
Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Malku no nākamā piegādātāja, kurš piedāvājis nākamo
zemāko cenu (2.piegādātājs saskaņā ar 2018.gada __._____ noslēgtās Vispārīgās
vienošanās 1.pielikumu).

4.1.

4. Pušu saistības un atbildība
Pasūtītāja saistības un atbildība:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Malku šajā Līgumā noteiktajā termiņā
un kārtībā;
4.1.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Malkas pieņemšanu
Līgumā noteiktajā kārtībā un nodrošināt iespēju Piegādātājam piekļūt Malkas
izkraušanas vietai Līgumā norādītājā piegādes adresē un laikā, par kuru Puses
iepriekš savstarpēji vienojušās;
4.1.4. Ja piegādātā Malka neatbilst Līguma 1.pielikumā norādītajām kvalitātes
prasībām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt tās nomaiņu 20 (divdesmit) darba dienu
laikā no paziņošanas par neatbilstību brīža.
4.1.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Malku Līguma 2.6.punktā norādītajā termiņā,
Piegādātājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit)
darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam
līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
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4.2.

Piegādātāja saistības un atbildība:
4.2.1. Piegādātājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Piegādātājs apņemas veikt Malkas piegādi un nodošanu Līgumā noteiktajā
kārtībā;
4.2.3. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam
sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
4.2.4. Piegādātājam ir tiesības netraucēti piedalīties Pasūtītāja veiktajā Malkas
uzmērīšanā;
4.2.5. Ja Piegādātājs nepiegādā Malku Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir
tiesības prasīt un Piegādātājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā
pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena
desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās Malkas summas par
katru nokavēto piegādes dienu.
4.3. Līgumā noteiktā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10 % (desmit
procentiem) no kopējās Līgumcenas.
4.4. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību
pilnīgas izpildes.
4.5. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes
termiņa un ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

5. Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas,
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par šādiem
apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, pēc otras Puses pieprasījuma šādam
ziņojumam pievienojot izziņu, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, kas satur
minēto ārkārtējo apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu.
Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās šīs Vienošanās saistības tiek
turpinātas, šo apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Vienošanās darbības
termiņā, un, attiecīgi pagarinot šīs Vienošanās termiņu par laika periodu, kurā
pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas
atrisināt savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās nav panākta, tad Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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7. Līguma termiņš
7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību
izpildei, bet tas nepārsniegs 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas
dienas.
7.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām,
10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs
vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavē Līguma 2.6.punktā noteikto maksājuma
termiņu.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām,
10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju, ja:
7.3.1. Pasūtītājam ir objektīvi iemesli;
7.3.2. Piegādātājs nepilda Līguma saistības;
7.3.3. Piegādātājam piemērotā līgumsoda summas apmērs sasniedz 10% (desmit
procentus) no kopējās Līgumcenas.
7.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, abām Pusēm par to
savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu
Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
8. Citi noteikumi
8.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un tie nav
pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
8.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas noteiktās tiesības un pienākumus trešajai
personai bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē
pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.4. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
8.4.1. No Pasūtītāja puses:
1)Valsts materiālo rezervju noliktavas pārstāvis Cesvainē (1.daļa)
Vārds, uzvārds: Liena Briede - Jekimova
Tālrunis: 26195339
E- pasts: liena.briede@nmpd.gov.lv
Vai
Vārds, uzvārds: Inga Buldere
Tālrunis: 26407378
E- pasts: inga.buldere@nmpd.gov.lv
2)Par līguma izpildi kopumā:
Vārds, uzvārds: Valdis Valeniks
Tālrunis: 67337052
E- pasts: valdis.valeniks@nmpd.gov.lv
8.4.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Aivars Kapaklis
Tālrunis: 29711111
E-pasts: asigne@apollo.lv
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8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz Pušu juridisko adresi (Līguma 9.
punkts), ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām
otrai Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse
pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tās rīkojas Līgumā
norādīto juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs
pilnvarojums. Ja izrādās, ka šīs juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem
nav juridisko personu pilnvarojuma parakstīt šo Līgumu, bet pašas juridiskās
personas neatzīst ar Līgumu uzņemtās saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies
kā fiziskas personas, kas uzņemas visas attiecīgajam Līguma dalībniekam šajā
Līgumā noteiktās saistības un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.
Pušu pārstāvji apliecina, ka viņiem ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme un
viņi Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem
jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts
pareizi – vadoties no Pušu sniegtās informācijas, kuru Puses uzskata par
pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā Līgumā.
Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Piegādātāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000

Piegādātājs:
SIA „ASIGNE”

Direktore _______________ L. Cipule

Valdes priekšs._______ A.Kapaklis

Reģ. Nr. 45403004664
Adrese: Saites iela 3, Rīga, LV-1057
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV14UNLA0030900467508
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