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       Pielikums iepirkuma konkursam 

Identifikācijas Nr. PSIAC 2018/04 

 

LĪGUMS PSIAC 2018/04 

PAR KOKMATERIĀLU PIEGĀDI 

Kuldīgas nov., Pelču pag.,     2018.gada 7.maijā 

 

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktores Ināras Oļenas personā, kura darbojas uz 

skolas nolikuma pamata, turpmāk tekstā  PIRCĒJS no vienas puses un ZS „Pūces”, īpašnieka Māra Pujāta 

personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS no otras puses, noslēdz līgumu: 

1. Līguma priekšmets 
 

Saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem PIRCĒJS iepērk no PIEGĀDĀTĀJA 400 m
3
 (četrus simtus 

kubikmetru)  netrūdējošu malku skolas apkures krāšņu kurināšanai 3,00 m garumā ne tievāku par 8 cm diametrā 

un ar vidējo diametru ne mazāku par 18 cm. 

. 

2. Piegādātāja pienākumi 
 

PIEGĀDĀTĀJS ar savu transportu pēc PIRCĒJA pasūtījuma PIRCĒJA norādītajā adresē  piegādā līguma 

1. punktā minēto malku. 

PIEGĀDĀTĀJAM par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir jāsavāc (jāaizved prom) 

līguma nosacījumiem neatbilstoša malka. 

PIEGĀDĀTĀJS izraksta atbilstošu kokmateriālu pavaddokumentu, katrai piegādes reizei, lai piegādes 

brīdī iespējams salīdzināt piegādāto malkas daudzumu.  

 

3. Pircēja pienākumi 

 
PIRCĒJS  apņemas pieņemt malku pēc daudzuma (piemērojot koeficientu 0.6) un kvalitātes izkraušanas 

vietā un parakstīt pavaddokumentu. 

PIRCĒJS  apņemas nodrošināt savlaicīgu malkas pieņemšanu un nodrošināt malkas izkraušanai atbilstošu 

vietu. 

 

4. Norēķinu kārtība 

 
Malkas cena tiek noteikta 34.00 EUR + PVN 21% = 41.14 EUR/m

3
 (četrdesmit viens eiro un četrpadsmit 

centi). 

PIRCĒJS apmaksā PIEGĀDĀTĀJA piestādīto kokmateriālu pavaddokumentu par pieņemto malku 30 

dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas un ieskaita rēķinā norādīto summu līgumā norādītajā piegādātāja 

norēķina kontā. 

 

5. Līguma darbības laiks 

 
Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz ir piegādāts līguma  2. punktā minētais malkas 

daudzums, bet ne ilgāk par 2018. gada 31. augustam. 

Līgumu var lauzt, otru pusi brīdinot vienu mēnesi iepriekš, vai citos likumā noteiktajos gadījumos.  

Par iepirkuma konkursa un šī līguma prasībām neatbilstošu malku pirmajā reizē PIRCĒJS sastāda aktu un 

PIEGĀDĀTĀJA pienākums ir novērst aktā minētās prasības desmit kalendāro dienu laikā. Nākamajā reizē par 

konkursa un šī līguma prasībām neatbilstošu malku PIRCĒjS  ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski 

paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM desmit kalendāro dienu laikā. 

Līgumu var lauzt nekavējoties, ja kāda no pusēm būtiski pārkāpj šī līguma, vai konkursa nolikuma 

prasības. 
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6. Papildus noteikumi 

 
Jebkuras izmaiņas līgumā ir spēkā tikai ar abu pušu rakstveida piekrišanu. 

Savā darbībā abas puses vadās pēc LR pastāvošās likumdošanas. 

Visi strīdi, kas izriet no šā līguma, tiek risināti pušu savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt 

neizdodas, tad strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šā līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā neesamību tiek izšķirta tiesas ceļā. 

Līgums sastādīt 2 eksemplāros un atrodas pa vienam pie katras puses. 

 

7. Pušu rekvizīti 
 

PIRCĒJS PIEGĀDĀTĀJS 

 

Pelču speciālā internātpamatskola –  Zemnieka saimniecība „Pūces” 

attīstības centrs Kuldīgas novads 

„Saules Stari” LV-3332 

Pelču pag., Kuldīgas nov. LV-3322 Nod.maks.Nr. 41201010633 

Nod.maks.Nr.90000035938 A/S SEB banka 

A/S SEB banka Konta Nr.LV71UNLA0011006643168 

Konta Nr.LV25UNLA0011014130359  

 

__________________________ ______________________________  

                 /I.Oļena/                      /M. Pujāts/  

 


