Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām”
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/9
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/9
Par malkas piegādi ISAC “Vecpiebalga vajadzībām”
IZRAKSTS
2018. gada 24. maijā

Rīgā,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas
Nr.50003342481, juridiskā adrese Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, kā vārdā, pamatojoties uz statūtiem
darbojas valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, valdes locekle Irina Starkova un valdes locekli Imants
Rezebergs, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieka saimniecība “AKOTIŅŠ”, reģistrācijas Nr.44101027255,
juridiskā adrese Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133, kā vārdā darbojas tās īpašnieks Arnis
Dūmiņš, turpmāk tekstā - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas
numurs RPNC/2018/9 rezultātiem, noslēdz savā starpā šādu līgumu par malkas piegādi, turpmāk tekstā –
Līgums.
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo līgumu Piegādātājs apņemas veikt malkas piegādi (turpmāk tekstā - Prece) VSIA “Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībai Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga”
vajadzībām, kas atrodas “Greiveros”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saskaņā ar minētā
iepirkuma tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Piegādātāja tehnisko un finanšu piedāvājumu
(2.pielikums), kā arī atbilstoši citiem šī Līguma nosacījumiem.
1.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo preču apjomu, attiecīgi samazinot kopējo
līguma summu.
2. Līguma summa
2.1. Cena par 1 (viens) kubikmetru malkas ir 40,00 EUR (četrdesmit euro, 0 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2.2. Kopējā maksimālā līgumcena ir 24 000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN.
2.3. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. pantu PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
2.4. Līguma summā ietilpst visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, kā arī visas ar tehniskajā
specifikācijā aprakstīto Preci netieši saistītās izmaksas un izdevumi.
2.5. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmes - rēķinā
uzrādīto pozīciju atbilstību līgumam.
3. Līguma darbības termiņš
3.1. Piegādātājs apņemas veikt malkas piegādi Pasūtītājam 6 (seši) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas, ievērojot, ka 50% no apjoma tiek piegādāti līdz 2018. gada 15. augustam.
3.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
4. Preces piegādes, saņemšanas un norēķinu kārtība
4.1. Piegādātājs informē Pasūtītāju par Preces piegādi ne vēlāk kā l (viens) dienas laikā pirms piegādes.
4.2. Pēc Pasūtītāja apstiprinātās preču pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja, Pasūtītājs pārliecinās par
Piegādātāja uzrādīto pozīciju atbilstību tehniskai specifikācijai un apmaksā Preci atbilstoši Piegādātāja
piedāvājumā iesniegtajām cenām.
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4.3. Par Preces piegādi Pasūtītājs samaksu veic pārskaitot naudas līdzekļus uz Piegādātāja norādīto bankas
kontu šādā kārtībā:
4.3.1. avanss nav paredzēts;
4.3.2. 1. maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pirmo 200 m3 malkas piegādes, ko apstiprina,
savstarpēji parakstīta preču pavadzīme;
4.3.3. 2. maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nākošo 200 m3 malkas piegādes, ko
apstiprina, savstarpēji parakstīta preču pavadzīme;
4.3.4. gala maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visa (atlikušo 200 m3) malkas apjoma
piegādes, ko apstiprina, savstarpēji parakstīta preču pavadzīme un pieņemšanas –
nodošanas akts.
4.4. Par Preces piegādes apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Piegādātāja bankas kontu.

5. Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
5.1.1. pieņemt Preci, parakstot attiecīgo preču pavadzīmi;
5.1.2. pārbaudīt Preces kvalitāti pirms tās pieņemšanas;
5.1.3. pieņemt tikai atbilstošas kvalitātes Preci.
5.2. Piegādātāja tiesības un pienākumi:
5.2.1. piegādāt Pasūtītājam preci atbilstoši tehniskajam piedāvājumam un Līguma nosacījumiem;
5.2.2. nodrošināt Preces izkraušanu Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā.
6. Pušu atbildība
6.1. Par Preces nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ietur nokavējuma procentus 0.1% apmērā no kopējās
Līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.2. Par Preces nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0.1% apmērā no kopējās
līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes. Puses var prasīt gan līgumsoda, gan arī
Līguma noteikumu izpildīšanu.
7. Citi nosacījumi
7.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai
tā izpildīšanu, var notikt tikai abām Pusēm vienojoties, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad
to paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.3. Ja, Līguma darbības laikā, notiek Pušu reorganizācija, likvidācija, tad tā tiesības un pienākumus
realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
7.4. Puses nav tiesīgas ar šo Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez otras
puses rakstiskas piekrišanas.
7.5. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu dienu laikā
paziņot šo informāciju otrai Pusei.
7.6. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
7.6.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir saimniecības nodaļas “Vecpiebalga” vadītājs Indulis
Ruicēns, tālrunis: +371 20218949, e-pasts: indulis.ruicens@rpnc.lv;
7.6.2. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis ir Arnis Dūmiņš, tālrunis: +371 29173587, e-pasts: arnisdumins@inbox.lv.
7.7. Pušu pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par savlaicīgu
preču pavadzīmju iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par
Pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu.
7.6. Visi strīdi starp Pusēm risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, strīdu risina tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.7. Līgums ir sastādīts, un parakstīts 2 (divi) eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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8. Pušu juridiskās adrese
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
Reģistrācijas Nr. 50003342481
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112
e-pasts: rpnc@rpnc.lv

Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieka
saimniecība “AKOTIŅŠ”
Reģistrācijas Nr. 44101027255
Adrese: Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV-4133
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0004003643675
Tālr. +371 29173587
e-pasts: arnis-dumins@inbox.lv

_______________________ J. Buģins
Valdes priekšsēdētājs

_______________________ A. Dūmiņš
Īpašnieks

________________________ I. Starkova
Valdes locekle
________________________ I. Rezebergs
Valdes loceklis
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