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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – SIA RC ”Tērvete” 2022/1
1.2. Pasūtītājs un kontaktinformācija:
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts, Dobeles
Adrese:
novads, LV – 3730
Reģistrācijas numurs:
40003275352
Tālruņa numurs:
63726188
Faksa numurs:
63781703
E-pasta adrese:
rctervete@zemgale.lv
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
Kontaktpersonas
valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, tālr. 29429445, e-pasts:
rctervete@zemgale.lv
Iepirkumu organizē un realizē sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Iepirkuma komisija
“Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” izveidotā iepirkuma komisija.
1.3 Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta regulējumam organizē sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” iepirkumu komisija.
1.3. Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties:
Iepirkuma nolikums un citi iepirkuma dokumenti ievietoti pasūtītāja EIS profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Nolikuma elektroniskā versija un Tehniskā specifikācija ir
pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.rctervete.lv, iepirkuma nolikumu un tehnisko dokumentāciju
drukātā formā var saņemt arī sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””– “
Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730 apmeklētāju pieņemšanas
laiks – darba dienās no 08:00 līdz 16:00.
1.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un PIL prasībām.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena.
2 INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Malkas piegāde 650 kubikmetru apjomā saskaņā ar šo nolikumu un tam pievienotās tehniskās
specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.
CPV kods: 03413000-8
2.2. Malkas piegādes termiņš : 6 (sešu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.4. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
3. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅI
Pretendents iesniedz piedāvājumu Pasūtītāja EIS profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
līdz 2022.gada 14. februāra plkst. 10:00 var savlaicīgi rakstiski pieprasīt papildu informāciju un
iesniegt jautājumus par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām kontaktpersonai – Valdis Grīnvalds,
tālr. 29429445, e-pasts: rctervete@zemgale.lv.
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šajā
nolikuma punktā minētajai kontaktpersonai.
3.3. Atbildes uz visiem pretendentu uzdotajiem jautājumiem iepirkumu komisija sniedz pēc iespējas
īsākā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas un 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkumu komisija vienlaikus ar papildu informācijas
nosūtīšanu pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja profilā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.
3.4. Pretendentam ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai par iepirkumu iepriekšminētajā
tīmekļa vietnē.
Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem
iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja profilā.
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4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA
4.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu.
4.2. Piedāvājums sastāv no trīs sadaļām:
4.2.1. Pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu iepirkumā (2. pielikums);
4.2.2. Tehniskais piedāvājums;
4.2.3. Finanšu piedāvājums
4.3. Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
4.4. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas
dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.
5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
5.1. Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:
5.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā
saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts;
5.1.2.nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī,
kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz
Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas
ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu
aktualizācijas datumā;
5.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu Publisko iepirkuma likuma 25. panta
pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams
novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
5.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko
iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;
5.1.5. pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
5.1.6. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda
tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma
nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.
5.1.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas republikas
nacionālo sankciju likuma11.1 pantā noteiktie sankciju piemērošanas nosacījumi publisko iepirkumu un
publiskās un privātās partnerības jomā.
5.1.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie ir izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus
pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie ir izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas
vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
5.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:
Pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama.
5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:
Nav noteiktas.
5.4. Ja pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju
par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra dalībnieka līdzdalības apjomu
iepirkuma līguma izpildē.

3

6. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:
6.1. Aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 2);
6.2. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda tīmekļa
vietnē https://www.lursoft.lv).
6.3. Ārvalstīs reģistrētam pretendents iesniedz līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas
apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
joprojām darbojas, pretendenta apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izsniegtām izziņām jābūt tulkotām latviešu
valodā (pretendenta apliecināts tulkojums).
6.4. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai
iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām personas ar pārstāvības tiesībām.
7. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
7.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Tehnisko
piedāvājumu iesniedz atbilstoši nolikumam pievienotajai Tehniskā-Finanšu piedāvājuma iesniegšanas
veidnei (Pielikums Nr.3).
7.2. Tehniskā piedāvājuma saturs: piedāvātās malkas piegādes tehniskā specifikācija saskaņā ar
iepirkuma nolikuma veidni.
8. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
8.1 Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskā - Finanšu piedāvājuma veidnei
(Pielikums Nr.3).
8.2.Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR ar divām zīmēm aiz komata.
8.3. Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tai skaitā malkas
piegādes izdevumi.
9. IEPIRKUMA NORISE
9.1. Piedāvājumu atvēršana:
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
9.2. Piedāvājumu izvēles kritēriji un vērtēšanas kārtība:
9.2.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek, vērtējot piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību
iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstību
tehniskajām prasībām, finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, iepirkuma pretendenta,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstības pārbaudi Publisko iepirkuma likuma 9.panta
astotajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem un Starptautisko un Latvijas republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajam izslēgšanas gadījumam.
9.2.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka,
ņemot vērā tikai cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un PIL prasībām.
9.3. Iepirkuma komisija dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, pārbauda Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta astotajā daļā minēto apstākļu
esamību attiecībā uz pretendentu, personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, vai
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā noteikto
gadījumu esamību, tā rīkojas atbilstoši PIL 9.panta desmitajā daļā noteiktajam.
9.4. Pēc noteikto dokumentu pārbaudes, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
9.5. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu
no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
9.6. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma
rezultātiem. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos
kontaktus.
10. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Komisijas tiesības:
10.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
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10.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;
10.1.3. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītām prasībām;
10.1.4. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti
lētas;
10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
10.1.6. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu
līdzekļus
10.2. Komisijas pienākumi:
10.2.1. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus;
10.2.2. rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām
aritmētiskām kļūdām;
10.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju;
10.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par
iepirkuma rezultātiem;
10.2.5. publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa
vietnē;
10.2.6. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš
pieprasījumu ir iesniedzis iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja
profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.
11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
11.1. Pretendenta pienākumi:
11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības;
11.1.2. iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā rakstiski sniegt atbildi uz iepirkuma komisijas
iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.
11.2. Pretendenta tiesības:
11.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma
komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta
iepirkuma nolikumā;
11.2.2. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu
piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko
līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas
saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma vadītāja vai vadītāja
pilnvarotas personas parakstu.
12. IEPIRKUMA LĪGUMS
Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu
un saskaņā ar šo nolikumu (Pielikums Nr.4).
Pielikumā : Pielikums Nr.1 Tehniskās specifikācijas;
Pielikums Nr.2 Pretendenta pieteikuma veidne;
Pielikums Nr.3 Tehniskā-Finanšu piedāvājuma veidne;
Pielikums Nr.4 Līguma projekts.
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Pielikums Nr.1
SIA RC “Tērvete” iepirkuma nolikumama “Malkas piegāde”
identifikācijas nr.SIA RC ”Tērvete” 2022/1
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” iepirkuma
„Malkas piegāde”
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Piegādes apjomi un specifikācijas:
Piegādājamās preces
nosaukums

Malka

Vienības
mērs

m3

Kopējais
vienību
skaits

650

Izmēri,
raksturlielumi

Diametrs
tievgalī no 8
cm līdz 40 cm;
Garums 3 m

Piegādes vieta, uzskaites nosacījumi
Piegādes vieta:
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes
pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Piegādātās malkas kubikmetru daudzums tiek
aprēķināts, uzmērot piegādātās malkas steru
daudzumu un reizinot ar koeficientu ne lielāku par
0,65 atkarībā no malkas krāvuma blīvuma.
Jānodrošina malkas piegāde un izkraušana
Pasūtītāja norādītajā vietā.

Kvalitātes prasības

Netrunējusi malka
(malkas trupējums nedrīkst būt
lielāks par 10 %).
Skujkoku malkas īpatsvars
katrā piegādātajā kravā nedrīkst
pārsniegt 20%
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Pielikums Nr. 2
SIA RC “Tērvete” iepirkuma nolikumama “Malkas piegāde”
identifikācijas nr.SIA RC ”Tērvete” 2022/1
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” iepirkuma
„Malkas piegāde”
PRETENDENTA PIETEIKUMS
sastādīšanas vieta
Informācija par pretendentu
Pretendenta
nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

datums

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
1. Iepazinušies ar iepirkuma „Malkas piegāde” materiāliem, mēs piedāvājam veikt augstāk minēto
pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.
2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma
nolikuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
3. Apliecinām, ka:
3.1. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
3.2. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkuma
procedūrā;
3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās
prasības.
4. Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā
uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt):
Mazais uzņēmums *
Vidējais uzņēmums **
Pretendents
Piesaistītais apakšuzņēmējs
* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada
apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250
personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā
nepārsniedz 43 miljonus euro.
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5. Mēs piedāvājam veikt malkas piegādi SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” saskaņā ar
iepirkuma nolikuma prasībām par summu, kas noteikta mūsu Tehniskajā–Finanšu piedāvājumā, t.i.:
kopējā piedāvājuma cena (euro) ar PVN ___ % skaitļos un vārdos
tajā skaitā:
piedāvājuma cena ( euro) bez PVN __ % skaitļos un vārdos
PVN ___ % (euro ) vārdos un skaitļos

Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
Pilnvarotās personas amats:
Pilnvarotās personas paraksts:
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Pielikums Nr.3
SIA RC “Tērvete” iepirkuma nolikumama “Malkas piegāde”
identifikācijas nr.SIA RC ”Tērvete” 2022/1
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” iepirkuma
„Malkas piegāde”
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Preces
nosaukums

Malka

Piegāžu
nosaukums
Malka

1. Mūsu Tehniskais piedāvājums ir:
Pasūtītāja izvirzītās prasības saskaņā ar
Pretendenta piedāvājums
iepirkuma nolikuma tehnisko specifikāciju
(aizpilda pretendents)
Izmēri,
Kvalitāte
Izmēri
Kvalitāte
raksturlielumi
Netrunējusi malka
Diametrs
(malkas trupējums nedrīkst
tievgalī no 8 cm
būt lielāks par 10%).
līdz 40 cm;
Skujkoku malkas īpatsvars
Garums 3 m
katrā piegādātajā kravā
nedrīkst pārsniegt 20%

Mērvienība
m3

2. Mūsu finanšu piedāvājums ir:
Piedāvātais
Vienas vienības
vienību
(m3) cena, EUR
skaits
(bez PVN)
650

Summa,
EUR bez PVN

Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
Pilnvarotās personas amats:
Pilnvarotās personas paraksts:
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Pielikums Nr.4
SIA RC “Tērvete” iepirkuma nolikumama “Malkas piegāde”
identifikācijas nr.SIA RC ”Tērvete” 2022/1

LĪGUMS Nr. _____
Tērvetes pagastā, 2022.gada ___. ____________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, reģistrācijas Nr.
40003275352, turpmāk šai līguma tekstā saukta - Pircējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās
rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Grīnvalds, no vienas puses,
un
……………….., vienotais reģistrācijas Nr. …………….., juridiskā adrese:
.............................., turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Pārdevējs, kura vārdā amata pilnvaru
robežās rīkojas tās ……………….., no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra
atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī - Puses un Puse, vadoties no Pircēja rīkotā
iepirkuma „Malkas piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RC “Tērvete” 2020/1,
rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Pārdevējs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
piegādāt un pārdot, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt 650 (+/- 2 %) m3 apjomā netrunējušu
malku (malkas trupējums nedrīkst būt lielāks par 10 %, skujkoku malkas īpatsvars katrā
piegādātajā kravā nedrīkst pārsniegt 20 %) ar tās garumu 3 metri un diametru tievgalī no 8 līdz
40 cm .
1.2. Malkas piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās Līguma 1.1.punktā noteiktajā
termiņā, malkas piegādes grafiku saskaņojot ar Pircēju.
1.3. Malkas piegādes vieta - SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvetes pagasts,
Dobeles novads, LV-3730.
1.1.

2. Malkas pārdošanas cena un līguma summa
2.1. Malkas cena kopā ar tās piegādi uz Pircēja norādīto vietu tiek noteikta EUR …….
(………euro …. centi) par vienu kubikmetru, neieskaitot PVN.
2.2. Piegādātās malkas kubikmetru daudzums tiek aprēķināts, uzmērot piegādātās malkas
steru daudzumu un reizinot ar koeficientu ne lielāku par 0,65 atkarībā no malkas krāvuma
blīvuma.
2.3. Līguma kopējā prognozējamā summa sastāda ……. EUR (………. euro …… centi),
neieskaitot PVN.
3. Maksājumu kārtība
Apmaksu par piegādāto malku Pircējs veic, pārskaitot malkas partijas vērtības summu, kas
atbilstoši šī Līguma noteikumiem norādīta malkas pavadzīmē, uz Pārdevēja norādīto norēķinu
kontu 20 (divdesmit) dienu laikā no malkas piegādes dienas.
4. Piegādes kārtība
4.1. Piegādājamās malkas daudzumu, vietu un laiku (darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00)
līgumslēdzējas Puses saskaņo pirms katras konkrētas malkas partijas piegādes.
4.2. Par malkas piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarots pārstāvis
atzīmē uz malkas pavadzīmes, apstiprinot malkas pieņemšanu.
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4.3. Gadījumā, ja piegādātās malkas kvalitāte neatbilst šī līguma 1.1.punktā noteiktajai
malkas kvalitātei un/vai izmēriem, Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt attiecīgo malkas
partiju.
4.4. Pircēja kontaktpersona – Valdis Grīnvalds , tālr. Nr.29429445, atbildīgā persona
par malkas pieņemšanu - Leonīds Iļkevičs, tālr. Nr. 63726189
4.5. Piegādātāja kontaktpersona - ________________, tālr.nr. ________________
5. Pušu atbildība un līguma izbeigšana
5.1. Pārkāpjot šī līguma 1.1.punktā noteikto malkas piegādes termiņu, Pārdevējs maksā

Pircējam līgumsodu 0.1 % apmērā no savlaicīgi nepiegādātās malkas vērtības, par katru
kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
5.2. Pārkāpjot šī līguma 3.punktā noteikto maksājumu termiņu, Pircējs maksā Pārdevējam
līgumsodu 0.1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk
kā 10 % no savlaicīgi neapmaksātās summas.
5.3. Termiņa kavējuma gaidījumā šajā līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un
ietver dienu, kurā saistības tiek izpildītas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līgumslēdzējas Puses no līguma saistību izpildes.
5.5. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja otra Puse kavē savu
līgumsaistību izpildi ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pēc līgumsaistību izpildes
termiņa iestāšanās.
5.6. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski paziņojot Pārdevējam, ja
jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās
saistības kopumā vai kādā to daļā vai, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes
laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
6. Izmaiņas līgumā
6.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma
izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
6.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē piegāžu izpildi, Pārdevējam ir
nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pircējam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un
iemesliem. Pēc Pārdevēja paziņojuma saņemšanas Pircējam ir jānovērtē situācija un, pēc
saviem ieskatiem, ja nepieciešams, jāpagarina Pārdevēja saistību izpildes termiņš. Šādā
gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
7. Nepārvarama vara
7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu,
ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā
saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, valsts varas un pārvaldes institūciju
rīkojumi un citi apstākļi, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši
ietekmēja Līgumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu
laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.
7.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk
kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu
rašanos.
8. Citi noteikumi
8.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā,
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izšķirami tiesā atbilstoši LR likumdošanas aktiem.
8.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem
likumdošanas aktiem.
8.3. Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu
uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
8.4. Gadījumā, ja šo Līgumu parakstījusi persona, kas uz to brīdi nav bijusi pilnvarota
pārstāvēt attiecīgo Pusi, viņa pati kā fiziska persona uzņemas attiecīgās Puses līgumsaistības un
atbild par to izpildi ar visu savu īpašumu.
8.5. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti
rakstveidā un ja tos ir parakstījuši abu pušu pilnvaroti pārstāvji.
8.6. Līgums sastādīts divos eksemplāriem un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
9.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pircējs:
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””
SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete””, Tērvete,
Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
Reģ.Nr.40003275352
PVN reģ.Nr. LV40003275352
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV40UNLA0006000609720

Pārdevējs:

Pušu paraksti:

_________________________________
(V. Grīnvalds)

________________________________
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