LĪGUMS Nr. TNSD/4-46.1/19/6
par Malkas iegāde Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām
Tukumā,

2019.gada 11.janvārī

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”,
reģ.Nr.90009182572, direktores Inas Balgalves personā, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no
vienas puses, un
Z/S „Kalnozoli”, reģ.Nr.48501014483, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības
aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” rīkotā iepirkuma „Malkas iegāde Tukuma novada
pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām (iepirkuma
identifikācijas Nr. TNSD – 2018/2) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz
līgumu par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk - Līgums), izsakot to šādā redakcijā:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Izpildītājs apņemas Pasūtītājam piegādāt nomaļu malku un skaldītu apaļkoka malku, kuru
kopējais apjoms ir 550 m3, saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju (pielikums nr.1) un
Firnanšu piedāvājumu (pielikums nr.2) par kopējo līgumcenu 16689,50 euro (sešpadsmit tūkstoši
seši simti astoņdesmit deviņi euro) bez PVN. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neapgūt visu līgumā
paredzēto līguma summu un apjomu.

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītāja pienākums ir uzdevumu veikt saskaņā ar šī līguma priekšmetu – pārdot un
piegādāt kvalitatīvu, sazāģētu malku Pasūtītājam, kā arī Pasūtītāja norādītajām personām,
Pasūtītāja noteiktajos termiņos un daudzumā, nepārsniedzot iepirkuma tehniskajā specifikācijā
norādīto apjomu.
2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par uzdotā uzdevuma
izpildes gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdoto uzdevumu.
2.3. Izpildītājs apņemas saskaņot savu darbību ar Pasūtītāju malkas piegādes jautājumos.
2.4. Izpildītājs apņemas izpildīt Pasūtītāja doto uzdevumu saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
2.5. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu
informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot Pasūtītāja doto uzdevumu.
2.6. Šī līguma izpildes laikā, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt citas personas Pasūtītāja
dotā uzdevuma izpildei, rakstveidā informējot par to Pasūtītāju.
2.7. Izpildītājam, sakarā ar Pasūtītāja dotā uzdevuma izpildi, ir tiesības saņemt visu
uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju un materiālus.
2.8. Izpildītājam ir tiesības uz zaudējumu, kas tam radušies Pasūtītāja vainas dēļ,
atlīdzību.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam to personu, kam nogādāt sagatavoto malku,
sarakstus un ziņas, kas nepieciešamas Izpildītājam dotā uzdevuma izpildīšanai.
3.2. Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst
Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs. Izpildītājs nav
atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.
3.3. Pasūtītājs apņemas uzskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp Pusēm, par tikai

sev saistošiem un neizpaust tos trešajām personām.
3.4. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par uzdoto uzdevumu, saskaņā ar
šī līguma nosacījumiem.
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Izpildītājam uzdotā uzdevuma izpildes
gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdoto uzdevumu.
3.6. Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāju veikt tam uzdoto uzdevumu un negrozīt
līguma priekšmetu attiecībā uz Izpildītāju vai trešo personu.
4. SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumam nomaļu malkas
cena tiek noteikta 27,89 euro (divdesmit septiņi euro 89 centi) par vienu m³ (bez PVN), kopējais
apjoms 400 m3, skaldītas apaļkoka malkas cena, garumā – 30-40 cm, diametrā – vidēji 10 cm, kopējais
apjoms 50 m3, un skaldīta apaļkoka malka garumā – 70-100 cm, diametrā – vidēji 20 cm, kopējais
apjoms 100 m3, cena tiek noteikta 36,89 euro (trīsdesmit seši euro 89 centi) par vienu m³ (bez
PVN). Piegādes izmaksas iekļautas malkas cenā.
4.3. Puses vienojas, ka skaldītai apaļkoka malkai (garumā – 70-100 cm), kura tiek
piegādāta Pasūtītāja vajadzībām, izrakstot rēķinus tiks piemērots PVN likme (21 %), savukārt
nomaļu malkai vai skaldītas apaļkoka (garumā – 30-40 cm), kura tiek piegādāta fiziskām personām pēc
Pasūtītāja uzdevuma, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta 11.un 12.daļu,
izrakstot rēķinus par malkas piegādi sarakstos iekļautajām personām tiks piemērota samazinātā (12
%) PVN likme.
4.4. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu
kontā, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajām preču pavadzīmēm vienu reizi mēnesī.
4.5. Par katra atsevišķa Pasūtītāja iesniegta saraksta izpildi tiek sastādīts divpusējs akts,
kurā tiek precizēts piegādātās malkas un samaksas apmērs.
5. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS,
PAGARINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas brīža un ir spēkā 12 kalendāros mēnešus, no
tā spēkā stāšanās dienas.
5.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, vai lauzts, tikai pēc Pušu savstarpējas rakstveida
vienošanās. Līguma laušanas gadījumā otrā Puse ir jābrīdina rakstveidā vienu mēnesi iepriekš.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs nav izpildījis šī līguma
2.1.punkta nosacījumus.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1. Puses apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei,
vai kaitēt otras Puses interesēm un prestižam.
6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus, vai arī ir grozījis to
saturu, Izpildītājs neatbild par tam uzdotā uzdevuma izpildi .
6.3. Visus strīdus, kas radušies saistībā ar šī līguma izpildi, Puses risina savstarpēju sarunu
ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
6.4. Līgums sastādīts uz trim lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie
Izpildītāja, otrs – pie Pasūtītāja.
6.5. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē citus līguma
noteikumus.
6.6. Puses nav atbildīgas viena pret otru pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā
ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu aizliedzoši akti, kā
arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Šādā gadījumā
saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi.

6.7. Puses piekrīt visiem līguma noteikumiem un to apstiprina, līgumu parakstot.
7. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
Tukuma novada pašvaldības aģentūra
„Tukuma novada sociālais dienests”
Reģ.Nr. 90009182572(navPVN maksātājs)
Tidaholmas iela 1, Tukumā,
Tukuma novadā, LV-3101
A/S „Swedbank”
Konts Nr. LV47HABA0551026726260

Izpildītājs:
Z/s „Kalnozoli”

__________________________ I.Balgalve
(paraksts)
Z.v.

_________________________ A.Račkovskis
(paraksts)
Z.v.

Reģ. Nr. 48501014483
„Kalnozoli”, Tumes pag.,
Tukuma nov., LV-3101
A/S SEB Banka, Kandavas filiāle.
Konts: LV34UNLA0050007148557

