LĪGUMS Nr. 23/2022
Tērvetes pagastā,

Līguma datums ir pēdējā pievienotā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

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
SIA “GRAVEL SAND”, vienotais reģistrācijas Nr.41203064876, juridiskā adrese:
“Gaismas”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus nov., LV_3801, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī –
Pārdevējs, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās prokūrists Uģis Zanders, 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” 2022/1, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu
līgumu:
1. Līguma priekšmets
Pārdevējs apņemas 6 (sešu) 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 38,50
(trīsdesmit astoņi euro 50 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 25025,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši
divdesmit pieci euro 00 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.
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.
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4.4. Pircēja kontaktpersona – Valdis Grīnvalds , tālr. Nr.29429445, atbildīgā persona
par malkas pieņemšanu - Leonīds Iļkevičs, tālr. Nr. 63726189
4.5. Piegādātāja kontaktpersona – Uģis Zanders, tālr.nr. 29149341
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,
izšķirami tiesā atbilstoši LR likumdošanas aktiem.
8.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem
likumdošanas aktiem.
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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:
SIA “GRAVEL SAND”
“Gaismas”, Būtnāri, Zirņu pagasts,
Saldus novads, LV-3801
Reģ.Nr. 41203064876
PVN reģ.Nr. LV41203064876
Banka: AS “Citadele Banka”
Kods: PARXLV22
Konta Nr.LV47PARX0021154320001

Pušu paraksti:
* paraksts

_________________________________
(V. Grīnvalds)

* paraksts

________________________________
(U. Zanders)

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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