LĪGUMS
Mazsalacā
2015.gada 11.februārī

Nr. 30/2015

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese:
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja Harija
Rokpelņa personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts
„Pasūtītājs”,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rostes”, reģistrācijas Nr. 44101010653,
juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, tās valdes priekšsēdētāja
Madara Kalniņa personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts „Piegādātājs”,
turpmāk tekstā katra atsevišķi un kopā sauktas „Puses”, bez viltus, maldiem un spaidiem,
pamatojoties uz iepirkuma „Malkas piegāde Mazsalacas novada pašvaldības vajadzībām”
MNP 2015/2 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. „Pasūtītājs” pērk un „Piegādātājs” pārdod 130 m3 malku.
1.2. Malkas krāvuma koeficients 0,6.
1.3. Malka: dažāda koku malka, ne garāka par 3 m, bet par īsāku garumu vienojas ar Pasūtītāju.
Malkai jābūt svaigi cirstai ar nogriežņa diametru ne mazāku par 8 cm un ne lielāku par 60 cm. No
kopējā daudzuma trupējuši nogriežņi ne vairāk kā 20%.
1.4. „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 Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai.
2. Līguma summa
2.1. Malkas cena 20,94 euro par vienu kubikmetru, ieskaitot transporta izmaksas. Cenā nav
iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
2.2. Līguma summa par visu līgumā piegādāto malkas apjomu, tiek noteikta EUR 2722,20,
bez PVN.
2.3. „Pasūtītājs” aprēķina un iemaksā valsts budžetā PVN.
2.4. Malku apjomi var mainīties, ņemot vērā laika un citus apstākļus, kā arī Pasūtītāja
finansiālās iespējas, līdz ar to var mainīties līguma summa.
2.5. „Pasūtītājs” apņemas apmaksāt „Piegādātājam” par faktisku piegādāto malku piestādītos
rēķinus viena mēneša laikā pēc malkas saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas
pārskaitījuma veidā uz „Piegādātāja” norēķinu kontu - saskaņā ar piegādes termiņiem.
3. Piegāde
3.1. „Piegādātājs” piegādā malku šādos termiņos: katra mēneša (februāris, marts, aprīlis,
maijs un jūnijs) malkas piegādes apjomi iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju piegādājot malku
proporcionāli piegādes mēnešiem.
3.2. „Piegādātājs”piegādā malku pēc adreses un šādos apjomos – Sēļu pagasta pārvalde (130
m3).
3.3. Malkas piegādes apjomi iepriekš jāsaskaņo ar pašvaldības pilnvarotām personām:
Sēļu pagasta pārvalde- Viktors Kalniņš tālr. 29444413

4. Līguma darbības termiņi
4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2015.gada 30. jūnijam.
5. Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana
5.1. Līgumu var grozīt, pusēm vienojoties.
5.2. Visi līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un jāpievieno
līgumam, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
5.3. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos līgumā
noteiktās saistības un pienākumus.
5.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, tad tā
Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
5.5. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā.
Šādā veidā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā
kārtībā.
5.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 lapām divos eksemplāros un abiem ir vienāds
juridisks spēks. Katrai Pusei ir izsniegts viens līguma eksemplārs.
6. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
„Pasūtītājs”

„Piegādātājs”

Mazsalacas novada pašvaldība
reģ. Nr. 90009114167
Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, LV- 4215
AS „Swedbank”
konts:LV14HABA0551020371802
kods:HABALV22
telefons/ fakss 64251908

SIA „Rostes”
reģ.Nr.44101010653
Rīgas iela 2, Rūjiena,
Rūjienas novads, LV-4240
AS „Swedbank”
konts:LV75HABA0551009642989
kods:HABALV22
telefons 29466008

__________________ (M. Kalniņš)

___________________ (H. Rokpelnis)
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