PIEGĀDES LĪGUMS
Priekulē
2021.gada 17.februārī

Nr. 2.2.2/21/146

Priekules novada pašvaldība, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV-3434, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kas rīkojas
uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada
31.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata,
(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICENTRS”, reģ.Nr.42103025551, juridiskā
adrese: Lielā iela 1-74, Liepāja, LV-3401, tās valdes locekles Ievas Kaļķes personā, kas
rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā tekstā saukti Puses),
Ievērojot atklāta konkursa “Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm
2021./2022.gada apkures sezonai” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2020/28) rezultātus,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs saskaņā ar iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu
(Līguma 1.pielikums) apņemas piegādāt malku atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Līguma
2.pielikums) noteiktajam (turpmāk tekstā – Malkas piegāde), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt
Izpildītājam par Malkas piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2. Piegādes termiņi un pieņemšanas kārtība
2.1. Izpildītājs apņemas veikt malkas piegādi darba dienās un attiecīgās iestādes darba
laikā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Līguma 2.pielikums) noteiktajiem piegādes
termiņiem, iepriekš to saskaņojot ar Tehniskajā specifikācijā norādīto kontaktpersonu.
2.2. Līgumā noteiktā malkas piegāde tiek uzskatīta par izpildītu, kad Puses ir parakstījušas
preču pavadzīmi. Pavadzīme izrakstāma par katru malkas piegādi (katru atsevišķu
malkas kravu). Pasūtītāja vārdā preču pavadzīmes ir tiesīga parakstīt Tehniskajā
specifikācijā minētā persona.
2.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav sagatavojis pavadzīmi saskaņā ar Līguma 2.2.punktā
noteikto, Pasūtītāja vārdā Tehniskajā specifikācijā minētā persona sagatavot Pieņemšanasnodošanas aktu saskaņā ar Līguma 3.pielikumu. Izpildītāja pārstāvis ar parakstu apliecina
katras malkas piegādes laiku un apjomu. Pasūtītāja vārdā Tehniskajā specifikācijā minētā
persona ar parakstu apliecina katras malkas piegādes pieņemšanas laiku un apjomu.
2.4. Līguma 2.3.punktā minētais Pieņemšanas-nodošanas akts sagatavojams vienā eksemplārā
un glabājas pie Pasūtītāja. Izpildītājam izsniedzama Pieņemšanas-nodošanas akta kopija pēc
pieprasījuma.
2.5. Pieņemot no Izpildītāja malku, Pasūtītāja pienākums ir pārbaudīt tās atbilstību līguma
prasībām (koksnes sortiments, daudzums, kvalitāte) un parakstīt preču pavadzīmi, ja
neatbilstības netiek konstatētas. Pretenziju gadījumā Pasūtītājam ir jāiesniedz motivēts
preču pavadzīmes parakstīšanas atteikums. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no malkas
pieņemšanas, ja pavadzīmē norādītais koksnes sortiments, daudzums, kvalitāte neatbilst

Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, nekavējoties par to informējot auto vadītāju
un Izpildītāju.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus piegādātās malkas kvalitātes
novērtēšanai. Neatkarīgu ekspertu pieaicināšana ir obligāta gadījumos, kad Izpildītājs
apstrīd Pasūtītāja malkas kvalitātes novērtējumu. Šādos apstākļos neatkarīgos ekspertus
uzaicina Puses. Neatkarīgo ekspertu slēdziens ir saistošs Izpildītājam.
2.7. Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar piegādāto malku pirms apmaksas veikšanas.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Līgumcena (summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)) saskaņā ar
Finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) ir 13 350.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit eiro un 00 centi). Cena par 1 m 3 ir 22.25 EUR (divdesmit divi eiro un 25 centi)
bez PVN. PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.pantu.
3.2. Par Tehniskās specifikācijas (Līguma 2.pielikums) prasībām atbilstošas piegādātās
malkas daudzumu norādītajā termiņā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no malkas piegādes pavadzīmes parakstīšanas brīža.
3.3. Ja Izpildītājs kavē Tehniskajā specifikācijā norādīto piegādes termiņu, un Pasūtītājs
izmanto Līguma 4.1.punktā noteiktās tiesības piemērot līgumsodu, Pasūtītājs sastāda rēķinu
par līgumsoda apmēru un nosūta to Izpildītājam. Šādā gadījumā Līguma 3.2.punktā minētais
samaksas termiņš par piegādāto malku sākas no dienas, kad Izpildītājs pilnībā apmaksājis
minēto rēķinu (samaksa ir ienākusi Pasūtītāja bankas kontā).
3.4. Līguma 3.1.punktā minētā vienas vienības cena ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.
3.5. Izpildītājs preču pavadzīmē papildus citai informācijai iekļauj:
3.5.1. Līguma numuru;
3.5.2. iestādes nosaukumu, kurai malka piegādāta;
3.5.3. papildus norādi “PASŪTĪTĀJA Iepirkums Nr.PNP2020/28”.
4. Pušu atbildība
4.1. Ja Izpildītājs neveic malkas piegādi 2.1.punktā minētajos termiņos, Pasūtītājs var
piemērot līgumsodu šādā apmērā:
4.1.1. kavējums līdz 10 (desmit) dienām – 0,25% apmērā no noteiktajā termiņā nepiegādātās
malkas daudzuma līgumcenas par katru nokavēto dienu;
4.1.2. kavējums 11 (vienpadsmit) un vairāk dienas – 0,5% apmērā no noteiktajā termiņā
nepiegādātās malkas daudzuma līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās
kavējuma dienas.
4.2. Ja Pasūtītājs neveic paredzētos maksājumus 3.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var
piemērot šādus kavējuma procentus:
4.2.1. kavējums līdz 10 (desmit) dienām – 0,05% no preču pavadzīmē minētās neapmaksātās
summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu;
4.2.2. kavējums 11 (vienpadsmit) un vairāk dienas – 0,1% apmērā no preču pavadzīmē
minētās neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās
kavējuma dienas.
4.3. Līguma 4.1. un 4.2.punktā minēto līgumsodu summa attiecīgajai Pusei nevar būt lielāka
kā 10% no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (summa bez PVN).
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4.4. Ja Izpildītājs atsakās pildīt savas saistības pilnībā vai daļēji, viņš maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10% apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (summa bez PVN).
4.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.2.punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (summa bez
PVN).
4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes (izņemot 4.4. un
4.5.punktā minētos gadījumus).
5. Apakšuzņēmēji
5.1. Izpildītājs nodrošina, ka malkas piegādē tiek piesaistīti Izpildītāja piedāvājumā norādītie
apakšuzņēmēji (ja tādi ir). Apakšuzņēmēju, kurus Izpildītājs piesaista malkas piegādē, kā
arī personu, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās, nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju
Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
5.2. Izpildītājs pilnībā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju, piegādātās malkas atbilstību
Līguma noteikumiem.
5.3. Izpildītājs rakstiski lūdz Pasūtītāja piekrišanu par apakšuzņēmēju, kurus Izpildītājs
piesaista malkas piegādē, kā arī personu, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās, nomaiņu,
pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā norādītos dokumentus attiecībā uz
apakšuzņēmējiem, kurus Izpildītājs piesaista malkas piegādē, kā arī personām, uz kuru
iespējām Izpildītājs balstās.
6.

Nepārvarama vara

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja
minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramo varu, par ko otrai Pusei ir
paziņots rakstiski 3 (trīs) dienu laikā. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir
iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde. Ja iespējams, šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja minēto izziņu nav iespējams iegūt,
ziņojumam jāpievieno citi pierādījumi par minētajiem ārkārtējiem apstākļiem, to darbības
apstiprinājumu un raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar
atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes
pamatu.
6.2. Ar nepārvaramo varu šī Līguma skaidrojumā saprotami apstākļi, kas traucē tālāku
Līguma saistību pilnīgu izpildi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem
līdzekļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts
varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
6.3. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav
ievērojusi Līguma 6.1.punktā minēto kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par
nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem un Puse zaudē tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem.

7. Līguma grozīšana un izbeigšana
7.1. Līguma 2.1.punktā noteiktie malkas piegādes termiņi var tikt grozīti, ja iestājusies
Līguma 6.nodaļā minētā nepārvaramā vara, attiecīgi malkas piegādes termiņu pagarinot par
nepārvaramas varas esamības laika periodu.
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7.2. Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu pirms termiņa, rakstiski par to brīdinot otru
Pusi 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs kavē malkas piegādi 20 (divdesmit) un vairāk
dienas.
7.3. Līgumu objektīvu apstākļu dēļ var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to vienojoties
rakstiski 2 (divus) mēnešus iepriekš.
7.4. Pasūtītājs negarantē Līguma izpildi pilnā apjomā. Atkarībā no faktiskās vajadzības un
pieejamā finansējuma, Pasūtītājs var vienpusēji noteikt lielāku vai mazāku kopējo malkas
piegādes apjomu vai neveikt pasūtījumu vispār, par to paziņojot Izpildītājam ne vēlāk kā 7
(septiņas) dienas pirms Tehniskajā specifikācijā (Līguma 2.pielikums) norādītā attiecīgā
daudzuma piegādes mēneša sākuma.
7.5. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka
Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai
Pušu saistību izpildei.
8.2. Strīdi par Līgumu izšķirami Pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir
Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. Ja Izpildītājs ir ārvalstīs reģistrēta persona,
tad strīdus risina Latvijas Republikas tiesā, strīdus jautājumu izskatīšanā, piemērojot Latvijas
Republikas tiesību normas.
8.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska
vienošanās, kuru parakstījušas abas Puses.
8.4. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
8.5 Līgums sagatavots elektroniski ar 3 (trīs) pielikumiem un parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu.
9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Priekules novada pašvaldība

Sabiedrība ar
“UNICENTRS”

Reģ.Nr.90000031601
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads,
LV-3434
Banka: AS Swedbank, kods HABALV22
Konts: LV30HABA0551018598451

domes priekšsēdētāja
Vija Jablonska
/paraksts/

ierobežotu

atbildību

Reģ.Nr. 42103025551
Adrese: Lielā iela 1-74, Liepāja, LV-3401
Banka: AS Swedbank, kods HABALV22
Konts: LV88HABA0551000376733

valdes locekle
Ieva Kaļķe
/paraksts/

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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