LĪGUMS Nr. JAK/2018/12
par kokskaidu granulu piegādi
Jēkabpils, 2018.gada 17.septembrī
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reģistrācijas Nr.90011018726, tās direktores Ritas Poles personā,
kura rīkojas saskaņā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikumu, turpmāk tekstā “PIRCĒJS”, no
vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AKVARIUS”, reģ.Nr.40103031530, tās valdes locekļa Andreja
Drozdova personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā “PĀRDEVĒJS”, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma “Kokskaidu granulu
piegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienības, Barkavā, Dzirnavu ielā 1, vajadzībām”,
ID.Nr.JAK/2018/7, turpmāk tekstā “IEPIRKUMS”, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk
tekstā “LĪGUMS”:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu apņemas veikt kokskaidu granulu (turpmāk – Prece)
piegādi Līgumā noteiktajos termiņos.
1.2. Prece tiek piegādāta Pircēja norādītajā adresē – Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts,
Madonas novads, atbilstoši Iepirkuma nolikuma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai
(Līguma pielikums Nr.1).
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir EUR 41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00
centi) bez PVN un EUR 50 818,79 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro, 79 centi)
ar PVN.
2.2. Pircējs veic pavadzīmes apmaksu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noteikumiem
atbilstošas Preces piegādes un pavadzīmes saņemšanas dienas, pārskaitījumu veicot uz Līgumā
norādīto Pārdevēja bankas norēķinu kontu.
2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja
bankas norēķinu kontu.
2.4. Pavadzīmē obligāti norādāms Līguma numurs un datums, Preces nosaukums un skaits,
maksājuma pamatsumma, PVN likme, kā arī kopējā maksājuma summa.
2.5. Finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) norādītajās Preces cenās ir ietvertas visas
izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, t.sk. transporta izmaksas.
2.6. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek izmainīta piemērojamā PVN likme, līgumcena ar PVN
tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās.
3. Līguma darbības termiņš un izpildes kārtība
3.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei. Preces piegādes termiņš ir no 2018.gada 25.septembra līdz 2019.gada 1.augustam, bet
nepārsniedzot Līguma ietvaros maksimāli pieejamo summu – EUR 41 999,00 (četrdesmit viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.
3.2. Ja Līguma 3.1.punktā noteiktajā Preces piegādes termiņā netiek apgūta Līguma ietvaros
maksimāli pieejamā summa, tad piegādes termiņš, Pusēm vienojoties, var tikt pagarināts līdz
brīdim, kad tā ietvaros tiek apgūti EUR 41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.
3.3. Attiecīgā Preces partija tiek piegādāta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

pasūtījuma izdarīšanas brīža.
Prece tiek atzīta par atbilstošu Līguma prasībām no brīža, kad Puses ir parakstījušas nodošanas –
pieņemšanas aktu vai pavadzīmi.
Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preces kvalitāti un neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu vai
pavadzīmi, ja Prece ir neatbilstoša Līguma prasībām vai Pircēja konkrētajam pasūtījumam.
Pircēja pārstāvis pēc neatbilstību un/vai trūkumu konstatēšanas sastāda aktu par konstatētajām
neatbilstībām un/vai trūkumiem.
Pārdevējam Preces trūkumu novēršana ir jāveic ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no akta
par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas un Pircēja telefoniski veikta izsaukuma.
4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pircēja saistības:
4.1.1. Pircējs uzdod Pārdevējam Preces piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.1.2. Pircējs samaksā par kvalitatīvu un noteiktajos termiņos piegādātu Preci Līgumā
noteiktajā kārtībā;
4.1.3. Pircējs sniedz Pārdevējam visu informāciju, kas nepieciešama, lai Pārdevējs varētu veikt
kvalitatīvu Preces piegādi.
4.2. Pircēja kontaktpersona šī Līguma izpildē: Andris Ģērmanis tālr.:29445017, e-pasta adrese:
andrisgermanis@inbox.lv.
4.3. Pārdevēja saistības:
4.3.1. ar saviem resursiem sniedz Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi, kā arī ievēro
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecināmas uz šī Līguma
izpildi;
4.3.2. Līgumā noteiktā kārtībā novērš konstatētos trūkumus ne vēlāk, kā 2 (divu) darba dienu
laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas un Pircēja telefoniski
veikta izsaukuma;
4.3.3. bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju Pārdevējs nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto
pienākumu izpildi trešajām personām.
4.4. Pārdevēja kontaktpersona šī Līguma izpildē: Andrejs Drozdovs tālr.:26339943, e-pasta adrese:
Andrej@akvarius.lv
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Pārdevējs nav novērsis Līguma 3.7.punktā minētajā termiņā konstatētās neatbilstības un/vai
trūkumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta)
apmērā no pavadzīmes kopējās cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no pavadzīmes kopējās cenas.
5.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci noteiktajā termiņā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (vienas
desmitdaļas no procenta) apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas bez PVN.
5.3. Ja Pircējs neveic samaksu par kvalitatīvu Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, tad tas maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā
nesamaksātās summas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
5.5. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi tiešos zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina
tos Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
5.6. Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar Līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusēju sarunu ceļā. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,
kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību un kuru
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nevar atrisināt sarunu ceļā, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
6. Nepārvarama vara
6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi
iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu
rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika
periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par
30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētra utml.), politiskās un
ekonomiskās blokādes un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi,
ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
6.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai nav
bijis iespējams novērst.
6.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5
(piecas) darba dienas iepriekš.
7. Citi noteikumi
7.1. Puses var izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, savstarpēji rakstveidā par to
vienojoties.
7.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja piegādātā Prece neatbilst Līguma
prasībām vai netiek ievēroti Līgumā noteiktie Preces piegādes termiņi.
7.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā, kad tos ir
parakstījušas abas Puses.
7.4. Pārdevējs drīkst veikt personas, par kuru Pārdevējs sniedzis informāciju Pircējam atbilstoši
Iepirkuma nolikuma prasībām un uz kuras iespējām Pārdevējs ir balstījies no Iepirkuma
nolikuma izrietošo kvalifikācijas prasību izpildei, nomaiņu tikai ar Pircēja rakstisku piekrišanu
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumiem (šis Līguma punkts tiek iekļauts
Līgumā, ja pretendenta piedāvājumā ir paredzēta persona, uz kuras iespējām pretendents ir
balstījies).
7.5. Pārdevējs drīkst veikt apakšuzņēmēja, par kuru Pārdevējs sniedzis informāciju Pircējam atbilstoši
Iepirkuma nolikuma prasībām, maiņu, kā arī jauna apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu Līguma
izpildē tikai ar Pircēja rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta
nosacījumiem (šis Līguma punkts tiek iekļauts Līgumā, ja pretendenta piedāvājumā ir paredzēts
apakšuzņēmējs).
7.6. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu
izmaiņām.
7.7. Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.8. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viņām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas,
atzīst Līgumu par pareizu un savstarpēji izdevīgu.
7.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un viens pie Pārdevēja, tajā skaitā:
7.9.1. Līgums uz 4 (četrām) lapām;
7.9.2. Līguma pielikums Nr.1 (tehniskā specifikācija) uz 1 (vienas) lapas;
7.9.3. Līguma pielikums Nr.2 (finanšu piedāvājums) uz 1 (vienas) lapas.
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8. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģ. Nr.90011018726
Adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV94TREL715069101100B
Tālrunis: +371 652 31726
Fakss: +371 652 31917
E-pasts: koledza@jak.lv

Pārdevējs:
SIA “AKVARIUS”
Juridiskā adrese: Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024
Reģistrācijas Nr.40103031530
PVN reģ.Nr.LV40103031530
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV30UNLA0001003467205
Tālrunis: +371 67546517
Fakss: +371 67870405
E-pasts: akvarius@akvarius.lv

___________________
/Direktore Rita Pole/
z.v.

______________________________
/Valdes loceklis Andrejs Drozdovs/
z.v.
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Pielikums Nr.1
pie 17.09.2018. līguma Nr.JAK/2018/12
Tehniskā specifikācija
1. Prece atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas kvalitātes standartiem.
2. Pelnu kušanas temperatūra ir ne mazāka kā 12000C.
3. Mehāniskā noturība ir ne mazāk kā 97,5%, jeb mehāniskais nobirzums ir ne mazāks kā 2,5%.
Preces piegāde mācību un dienesta viesnīcas ēkai (A ēka):
Tehniskie dati
Prasības
Ģeometriskais lielums
diametrā 8mm
Mitrums
5 – 12 %
Pelnu saturs
ne lielāks kā 0,5 %
Siltumspēja
no 4100 – 4400 kcal/kg
Tilpumblīvums
no 650 – 750 kg/m3
Granulu krāsa
gaiša
Piegāde
granulas
jāpiegādā
beramā
veidā,
jāiepilda
ar
pneimotransportieri speciālā uzglabāšanas tornī
Izkraušana
piegādātājs pats nodrošina kravas izkraušanu
Svēršana
pirms un pēc kokskaidu granulu izkraušanas piegādātājs pats
veic svēršanu
Svēršanas vieta
kokskaidu granulu svēršanas vietu nodrošina pats piegādātājs
Svēršanas rezultāti
piegādātājs uzrāda svēršanas rezultātus-dokumentētus
Preces piegāde mācību ražošanas korpusam (B ēka):
Tehniskie dati
Prasības
Ģeometriskais lielums
diametrā 6-8mm
Mitrums
5 – 12 %
Pelnu saturs
ne lielāks kā 0,5 %
Siltumspēja
no 4100 – 4400 kcal/kg
Tilpumblīvums
no 650 – 750 kg/m3
Granulu krāsa
gaiša
Piegāde
granulas jāpiegādā iepakotas maisos, vienas vienības svars līdz
20 kg
Izkraušana
piegādātājs nodrošina kravas izkraušanu, novietošanu
glabāšanas vietā
Svēršana
pirms un pēc kokskaidu granulu izkraušanas piegādātājs pats
veic svēršanu, ja pircējs to pieprasa
Svēršanas vieta
kokskaidu granulu svēršanas vietu nodrošina pats piegādātājs,
ja pircējs to pieprasa
Svēršanas rezultāti
pēc pircēja pieprasījuma piegādātājs uzrāda svēršanas
rezultātus-dokumentētus
Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģ. Nr.90011018726

Pārdevējs:
SIA “AKVARIUS”
Reģistrācijas Nr.40103031530
PVN reģ.Nr.LV40103031530

___________________
/Direktore Rita Pole/

______________________________
/Valdes loceklis Andrejs Drozdovs/
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Pielikums Nr.2
pie 17.09.2018. līguma Nr.JAK/2018/12
Finanšu piedāvājums
Kopējais
daudzums,
tonnās (t)
1
A ēka, 150
B ēka, 20

Cena, EUR Summa kopā,
bez PVN par
EUR bez
1t
PVN
2
3=1x2
187,00
28 050,00
187,00
3740,00
PVN (21%):
6675,90
Summa kopā, EUR ar PVN:
38 465,90

Iepirkuma priekšmets
Kokskaidu granulu piegāde

Finanšu piedāvājumā piedāvāto preču vienību cenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā, un cenā
ir ietvertas visas preces piegādes izmaksas un visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu
svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas, preces sezonalitāte.
Pircējs:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģ. Nr.90011018726

Pārdevējs:
SIA “AKVARIUS”
Reģistrācijas Nr.40103031530
PVN reģ.Nr.LV40103031530

___________________
/Direktore Rita Pole/

______________________________
/Valdes loceklis Andrejs Drozdovs/
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