LĪGUMS NR.2.1-42/19/8
PAR KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDI
KRUSTPILS NOVADA MEŽĀRES PAGASTA MEŽĀRES PAMATSKOLAI
(ID.NR.KNP 2019/23)
2019. GADA 12.JŪLIJĀ
JĒKABPILĪ
Krustpils novada pašvaldība, PVN reģ.nr. 90009118116, juridiskā adrese
Rīgas iela 150a, Jēkabpils (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā uz likuma „Par
pašvaldībām” 69.panta 6.punkta pamata rīkojas Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektors Raimonds Spēks, no vienas puses, un
SIA „Zemzarīši AB”, reģ.nr. 55403018261, juridiskā adrese Bebru iela 8-1,
Jēkabpils, LV - 5201 (turpmāk – Piegādātājs), tās valdes locekļa Ulda Ozola
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abas kopā sauktas Puses,
katra atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1.Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk kurināmo malku: kopējais apjoms 600
m3 (seši simti kubikmetri), cena bez PVN ir 27,39 EUR/m3 (divdesmit septiņi
eiro un 39 centi par kubikmetru), ieskaitot transporta izmaksas. Kopējā
līguma cena par visu apjomu sastāda EUR 16 434,00 (sešpadsmit tūkstoši
četri simti trīsdesmit četri eiro un 00 centi) bez PVN.
1.2. Piegādājamās malkas garums ir 3 m (trīs metri), 70% no kopējā daudzuma
lapu koku malka, 30% skujkoku.
1.3. Malkas krāvuma koeficents 0.62.
1.4. Piegādātājs malkas piegādi veic uz Pasūtītāja noteiktu piegādes vietu pēc
adreses: Mežāres pamatskola, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads,
LV - 5226
1.5. Pasūtītājs novērtē piegādātās malkas kvalitāti un atbilstību pirms pavadzīmes
– rēķina saņemšanas. Ja preces kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs,
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no kravas, kā arī izsaukt Pasūtītāju un
Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai.
1.6. Piegādes laiks: no 8.00-17.00, konkrētas piegādes saskaņojot ar Pasūtītāju.
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2.Piegāde un pieņemšana
Kurināmās malkas pieņemšana un kvalitātes novērtēšana notiek Pasūtītāja
norādītajās malkas kraujlaukumos neatkarīgi no tā, vai malkas pārvadāšanu
veic kāda no Pusēm, vai trešā persona.
Piegāde ir uzskatāma par izpildītu datumā, kad Puses paraksta pavadzīmi, kas
apliecina malkas pieņemšanu iepriekš norādītajā kraujlaukumā.
Malkas transportēšanu uz norādīto kraujlaukumu veic Piegādātājs vai nolīgts
pārvadātājs.
Īpašuma tiesības uz piegādāto malku Pasūtītājam iestājas brīdī, kad Pasūtītājs
ir parakstījusi pavadzīmi, apliecinot malkas pieņemšanu iepriekš norādītajā
kraujlaukumā.
Piegādātās malkas neatbilstība Pasūtītāja sagaidītajam kurināmās malkas
veidam, daudzumam vai kvalitātes prasībām ir pamats malkas nepieņemšanai
no Pārvaldes puses un attiecīgās piegādes atzīšana par tiesiski nenotikušu. Ja
piegāde tiek atzīta par tiesiski nenotikušu, Piegādātājs ir tiesīgs rīkoties ar
nenotikušās piegādes ietvaros par Līguma noteikumiem neatbilstošiem atzīto
malku pēc saviem ieskatiem, un Pusēm nav turpmāku savstarpēju prasījumu
attiecībā uz minētās piegādes izpildi.
Ja Pārvalde konstatē, ka piegādātās malkas veids, daudzums un kvalitāte
atbilst Līguma noteikumiem, tas aizpilda un paraksta dokumentu, kas
apliecina malkas pieņemšanu.

2.7. Ja Pārvalde konstatē, ka piegādātās malkas veids, daudzums un kvalitāte
neatbilst Līguma noteikumiem, Puses var rakstveidā vienoties par malkas
cenas samazināšanu un šādā gadījumā Pasūtītājs pieņem malku kā atbilstošus
Līguma noteikumiem.
3.Norēķinu kārtība
3.1. Pārvaldei piegādāto malku Pasūtītājs apņemas apmaksāt Piegādātājam
saskaņā ar piestādīto rēķinu 30 darba dienu laikā pēc malkas saņemšanas un
pavadzīmes parakstīšanas, pārskaitījuma veidā uz Piegādātāja norēķinu kontu.
3.2. Ja samaksa netiek veikta līgumā noteiktajos termiņos Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0.1% apmērā par katru nokavēto dienu, taču ne
vairāk kā 10% no termiņa neapmaksāto rēķinu kopsummas saskaņā ar
līgumu.
3.3. Ja Piegādātājs kavē malkas piegādi, tad Piegādātājs maksā pasūtītājam
līgumsodu 0.1% apmērā par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no
termiņā nepiegādātās malkas vērtības saskaņā ar šo līgumu.
3.4. Pasūtītājs var samazināt iepērkamo daudzumu, ja ir nepietiekoši finansiālie
līdzekļi.
4.Līguma darbības termiņš
4.1.Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz veiktas visas
piegādes, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.oktobrim.
4.2. Malku Piegādātājs Pasūtītājam piegādā 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
brīža, bet ne vēlāk kā līdz 31.10.2019.
5.Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana u.c. noteikumi
5.1.Līgumu var grozīt, pusēm vienojoties, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
61.pantu.
5.2.Visi līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un
jāpievieno līgumam, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
5.3.Visi Pušu starpā radušies strīdi tiek risināti pārrunu ceļa, bet, ja Puses nespēj
atrisināt strīdus jautājumu, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas
tiesā, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
5.4.Pusei pret parakstu vai nosūtāmi uz šajā Līgumā norādītajām Pušu adresēm kā
ierakstīta vēstule. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu
septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas. Puses apņemas nodrošināt iespēju saņemt
korespondenci minētajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām
korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
5.5.Šis Līgums sastādīts latviešu valodā uz divām lappusēm, divos identiskos
eksemplāros, katrai no Pusei pa vienam, abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
6.Pušu rekvizīti:
PIEGĀDĀTĀJS
SIA ”Zemzarīši AB”
Reģ. Nr. 55403018261
Bebru iela 8-1,
Jēkabpils, LV-5201
Tālr. 27505343,
e-pasts: zemzarisiab@inbox.lv
A/S “ Citadele banka”
Konts:LV94PARX0004009600001
(personīgais paraksts)
Valdes loceklis Uldis Ozols

PASŪTĪTĀJS
Krustpils novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009118116
Rīgas iela 150a, Jēkabpils,
Jēkabpils, LV- 5202
Tālr.65237610,
e-pasts: novads@krustpils.lv
A/S “ SEB banka”
Konts:LV55UNLA0050014323075
(personīgais paraksts)
Izpilddirektors Raimonds Spēks

