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1.Vispārējā informācija
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs: Rubas SIS 2014/1
1.2.Ziņas par pasūtītāju:
Saldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola
Pasūtītāja nosaukums
„Internātskola” p/n Reņģe Rubas pagasts Saldus novads LV 3894
Adrese
90001285020
Reģ. Nr.
SEB UNIBANKA , UNLALV2X,
Konta Nr.bankā
LV25 UNLA 0015 0141 3090 2
Aleksandrs Maklers
Kontaktpersona
63825644, 26104901
Tālruņa Nr.
63825644
Faksa Nr.
rubas.internatpamatskola@saldus.lv
e-pasta adrese
9.00 – 17.00
Darba laiks
1.3. Iepirkuma metode – Iepirkums Publisko iepirkumu 82. panta kārtībā.
1.4. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
– Iepirkumi vai saņemt Nolikumu Rubas speciālajā internātpamatskolā, „ Internātskola”
p/n Reņģe Rubas pagasts Saldus novads.
1.5. Iepirkumu komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saņēmēji
netiktu izpausti.
1.6.

Iepirkuma piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 11.februāra plkst. 9.00 Rubas
speciālajā internātpamatskolā, „Internātskola” Rubas pagasts p/n Reņģe Saldus
novads LV 3894. Aploksnes ar piedāvājumiem pieņem un reģistrē iesniegšanas
secībā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Piedāvājumam jābūt noformētam, kā
noteikts šajā Nolikumā. Piedāvājumi, kas tiek iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām, netiek pieņemti.

1.7.

Piedāvājumu derīguma termiņš – 30 dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas
Iepirkumu komisijas sēdē
2. Iepirkuma priekšmets, plānotie apjomi un piegādes termiņi

2.1. Iepirkuma priekšmets – malkas piegāde Rubas speciālās internātpamatskolas
vajadzībām. CPV kods 03413000-8
2.2. Orientējošais iepirkuma apjoms tiek noteikts tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1)
2.3. Piegādes jāveic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem. Līguma
izpildes termiņš 2014.gada 30.aprīlis. Piegādes adrese „Internātskola”, Rubas pagasts,
Saldus novads, LV 3894
3. Piedāvājumu dokumentu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana
3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus
svešvalodā- jāpievieno tulka apstiprināts dokumentu tulkojums latviešu valodā,
pretējā gadījumā
Iepirkumu komisija piedāvājumu uzskatīs par neatbilstošu
Nolikuma prasībām.

3.2. Cenas jānorāda euro bez PVN, PVN un cena ar PVN.
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3.3. Visas piedāvājuma cenas jānorāda ar ne vairāk kā 2 cipariem aiz komata.
3.4. Piedāvātajā kopējā līgumcenā un vienību cenās pretendentam jāiekļauj visas ar
piegādes izpildi saistītās izmaksas un izdevumi, kas ir saistoši pretendentam, ieskaitot
tos, kas saistīti ar transportu, apdrošināšanu, garantijām, nodokļiem, nodevām,
nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu no trešajām personām, u.tml.
3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (MK noteikumi 28.09.2010 Nr. 916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”)
3.6. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.
3.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, tā lai dokumentus nebūtu iespējams
atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
3.8. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda:
*Piedāvājums iepirkumam „Malkas piegāde Rubas speciālās internātpamatskolas
vajadzībām „;
* Iepirkuma identifikācijas Nr. Rubas SIS 2014/1;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, tālruņa numurs (i), faksa
numurs un e-pasta adrese;
3.9. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām, netiek
atdoti atpakaļ pretendentiem.
3.10. Pretendentam ir tiesības grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukumi jāiesniedz
personīgi, rakstiskā formā attiecīgi noformējot, Rubas speciālajai
internātpamatskolai „Internātskola” Rubas pagasts p/n Reņģe Saldus novads
LV 3894 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda:
iepirkumam
„Malkas
piegāde
Rubas
speciālās
*Piedāvājums
internātpamatskolas vajadzībām „.
* Iepirkuma identifikācijas Nr. Rubas SIS 2014/1;
*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, tālruņa numurs (i),
faksa numurs un e-pasta adrese;
* papildu norāde „Piedāvājuma atsaukums” vai „Piedāvājuma grozījumi”
4. Prasības pretendentiem
4.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, komersanti,
uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības (turpmāk tekstā – Pretendents), kurš reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā vai tā mītnes zemes likumdošanā noteiktā kārtībā un
atbilstošās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic uzņēmējdarbību vai
saimniecisko darbību. Pretendentam jāatbilst zemāk minētajiem kritērijiem:
4.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums,
kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas
tiek likvidēts;
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4.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
4.2. 82. panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai
attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši
noteiktajām prasībām un kritērijiem.
4.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 82. panta piektās
daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
1) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas),
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā iegūst informāciju:
a) par 82. panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
b) par 82. panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas
pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;
2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai
tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas
šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne
īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības
iepirkumā.
4.4. Atkarībā no atbilstoši 82. panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās
pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu
— 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu
nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības
izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas
saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti
nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
5. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
5.1. Aizpildīts Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ( pielikums Nr. 2).
5.2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija.
5.3. Nodokļu un /vai PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
5.4. Aizpildīts finanšu piedāvājums ( pielikums Nr. 3).
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Pretendenta piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta
tiesībām vai tā rakstiski pilnvarotai (pilnvara jāpievieno piedāvājumam) personai.

6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 posmos:
1.posms - Piedāvājumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude:
1) iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši
nolikuma prasībām;
2) iepirkuma komisija pārbauda vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst
nolikuma prasībām;
3)Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek virzīti.
2.posms – pārbaude vai piedāvājums sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
Tehniskās specifikācijas prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 3. posmu
netiek virzīti.
3.posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana
1) Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai
piedāvājums nav nepamatoti lēts. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.
6.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā malkas cenu par vienu m3 bez
pievienotās vērtības nodokļa;
6.3. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendenta piedāvājumu ar
viszemāko piedāvāto cenu, kas atbilst iepirkuma nolikuma un tehniskajā specifikācijā
norādītajām prasībām.
6.4. Visus piedāvājumus, kas atbilst nolikuma prasībām, komisija sarindo pēc zemākās
cenas par 1 m3, ja pretendenta piedāvātais apjoms ir mazāks par kopējo iepirkuma apjomu, tad
komisija izvēlas vairākus pretendentus, sarindojot pretendentus sākot ar zemāko cenu par 1 m3
u.t.t., līdz sasniegts kopējais iepirkuma apjoms.

7.Iepirkuma līgums un tā slēgšana
7.1 Pasūtītājs par iepirkuma priekšmetu slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu,
pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu,
saskaņā ar Nolikuma noteikumiem
7.2. Nekvalitatīvas vai neatbilstošas preces piegādes gadījumā Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji lauzt piegādes līgumu un izvēlēties nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko
cenu.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1.Iepirkuma komisijas tiesības:
8.1.1. Publiskā iepirkuma likumā noteiktā kārtībā pieprasīt, lai Pretendents precizētu
informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma
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pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu
vērtēšanai un salīdzināšanai.
8.1.2. Lemt par piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
8.1.3.Izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
8.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu
piedāvājumos.
8.1.5. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē,
piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
8.1.6. Jautājumi, kuri nav regulēti šajā Nolikumā, tiek izlemti ievērojot Publisko
iepirkumu likumu.
8.1.7. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma
noslēgšanas, ja netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda
Nolikuma noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Likumu.
8.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:
8.2.1 Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem.
8.2.2. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
8.2.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.2.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

9.Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Pretendenta tiesības
9.1.1. .Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei,
kuru iesniedzis iepirkuma komisijai.
9.1.2 Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
9.2.Pretendenta pienākumi
9.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.2.2.Sniegt patiesu informāciju.
9.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
PIELIKUMI
Šim nolikumam ir pievienoti 4 pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija uz 1 lapu
Pielikums Nr.2 Pretendenta pieteikums uz 1 lapas
Pielikums Nr.3 Finanšu piedāvājums uz 1 lapu
Pielikums Nr.4 Līguma paraugs uz 2 l

1.pielikums
iepirkuma procedūrai
ar ID Nr. Rubas SIS - 2014/1
Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam Nr. Rubas SIS 2014/1
Malkas piegāde Rubas speciālās internātpamatskolas vajadzībām

Prasības:
1. Jaukta skujkoku un lapu koku dedzināmā malka ( 50% lapu koks un 50% skuju
koks) ar garumu 3 m un tievgaļa diametru no 16-50 cm, bez trupes un fiziskiem
piejaukumiem ( smilts, melnzeme)
2. Pielietojamais koeficients m3 noteikšanai 0.60.
3. Paredzamais malkas iepirkuma daudzums 400 m3 Pasūtītājam ir tiesības samazināt
iepirkuma apjomu, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finansu līdzekļi.
4. Malkas piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu
piegādes vietās ( izmaksas par piegādi jāiekļauj cenā).
5. Malkas piegāde pēc adreses “Internātskola” Rubas pagasts Saldus novads
6. Piegādes laiks 2014. gada februāris-aprīlis.
7. Samaksa par piegādāto malku tiks veikta 60 dienu laikā, no rēķina izrakstīšanas
brīža.

2.pielikums
iepirkuma procedūrai
ar ID Nr. Rubas SIS - 2014/1
Nolikumam
Rubas speciālajai internātpamatskolai

PIETEIKUMS
Par piedalīšanos iepirkumā
“Malkas piegāde Rubas speciālās internātpamatskolas vajadzībām ”.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Rubas SIS 2014/1
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs:
Pretendenta adrese:
Tālruņa, faksa numurs:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
Pretendenta bankas rekvizīti:

Iepazinušies ar iepirkuma ID Nr Rubas SIS 2014/1 „Malkas piegāde Rubas speciālās
internātpamatskolas vajadzībām” dokumentāciju, mēs apakšā parakstījušies, apņemamies, ja
mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt malkas piegādi saskaņā ar mūsu
iesniegto piedāvājumu.

-

-

-

Ar šo mēs apliecinām, ka:
mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt
akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem, to skaidrojumiem,
grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi
un prasības;
mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un
mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto preču
piegādi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;
pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma iesniegsim parakstīt tiesīgas personas apliecinātu
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka
attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav
iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. Apliecinājums
jāiesniedz nevēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas. Pasūtītājs
apliecinājumu nepieprasa, ja iepriekšminēto informāciju var iegūt publiskā datubāzē.

Paraksts: ____________________________________________
Parakstītāja vārds, uzvārds, amats ________________________________________________

3.pielikums
iepirkuma procedūrai
ar ID Nr. Rubas SIS - 2014/1
Nolikumam
Rubas speciālajai internātpamatskolai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam Nr. Rubas SIS 2014/1
Malkas piegāde Rubas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Pretendenta nosaukums: _________________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________

N.p Iepirkuma Apjoms
.k. priekšmets m3

1

Cena par
1 m3
bez PVN
(EUR)

Cena par
1 m3
ar PVN
(EUR)

Summa par
visu apjomu
bez PVN
(EUR)

Summa par
visu apjomu
ar PVN
(EUR)

Malka

Mums ir iespējas uzsākt piegādi 2014. gada „____” _________________ un pabeigt
līdz 2014. gada „_____” ____________________
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa
iepirkuma Nolikums un garantējam sniegto ziņu patiesumu.

______________________

___________

Vadītāja amata nosaukums

paraksts

z.v.

_____________________
vārds, uzvārds

4.pielikums
iepirkuma procedūrai
ar ID Nr. Rubas SIS – 2014/1
Nolikumam

Līguma projekts
LĪGUMS
Saldus novads
2014. gada ___. ______________
Saldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola, reģ. Nr. LV90001285020
direktores Sandras Statkus personā, kura darbojas pamatojoties uz NOLIKUMA pamata,
turpmāk saukts “Pasūtītājs” no vienas puses un ___________________________________,
________________________________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar
___________________________________________, turpmāk saukts “Piegādātājs” no otras
puses, abi kopā tekstā saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma ,,MALKAS PIEGĀDE
RUBAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM", ID Nr. Rubas SIS
2014/1 rezultātiem, bez viltus, maldiem un spaidiem, vadoties no LR likumdošanas noslēdz
līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets:
1.1.Ar šo līgumu Piegādātājs apņemas veikt kurināmās malkas piegādi (turpmāk tekstā Malka) Rubas speciālajai internātpamatskolai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.
Pielikums), kā arī atbilstoši citiem šī Līguma nosacījumiem.
1.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo Malkas apjomu, attiecīgi
samazinot kopējo līguma summu.
1.3.“Pasūtītājs” novērtē piegādātās Malkas kvalitāti un atbilstību pirms pavadzīmes - rēķina
saņemšanas. Ja Malkas kvalitāte un daudzums ir neapmierinošs, pasūtītājam ir tiesības
atteikties no kravas, kā arī izsaukt Piegādātāja pārstāvi kravas novērtēšanai.
2. Līguma summa:
2.1. Līguma summa ir EUR ______ (_______________________________) bez PVN ,
PVN EUR ____ (
) kopējā summa ieskaitot 21%
PVN EUR ______(_________________________).
2.2. Līguma summā ietilpst visas ar Malkas piegādi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi,
kā arī visas ar Tehniskajā specifikācijā aprakstītās Malkas netieši saistītās izmaksas un
izdevumi.
2.3. Pasūtītājs apmaksu par saņemto Malkas daudzumu veiks 60 (sešdesmit) dienu laikā
pēc preču-pavadzīmes rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja
norādīto bankas kontu.
2.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmes -rēķinā uzrādīto
pozīciju atbilstību līgumam.
3. Piegāde:
3.1.“Piegādātājs” piegādā Malku šādos termiņos: 2014.gada ____________________
3.2. Piegādes laiks : no 8.00-17.00, konkrētās piegādes saskaņojot pušu pārstāvjiem.
3.3.”Piegādātājs”piegādā Malku pēc adreses – Rubas speciālā internātpamatskola,
„Internātskola” , Rubas pagasts, Saldus novads.
4. Līguma darbības termiņi:
4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2014.gada _________________

5. Pušu atbildība
5.1. Par Malkas nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ietur nokavējuma procentus 0.1% apmērā
no kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līguma summas.
5.2.Par nesavlaicīgu rēķinu apmaksu Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0.1% apmērā
no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma
summas.
5.3Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
Līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
6. Līguma grozīšanas kārtība
6.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi līguma grozījumi un
papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un
abpusējas parakstīšanas, un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Citi nosacījumi
7.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas
ar Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam,
kad to paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu
7.2.Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.3.Ja līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija u.t.t., tā tiesības un
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
7.4.Puses nav tiesīgas ar šo Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām
personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
7.5. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu
dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei.
7.6.Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrai pusei pa vienam.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
“Pasūtītājs”
Saldus novada pašvaldības
Rubas speciālā internātpamatskola
Reģ. Nr. 90001285020
„Internātskola” Rubas pagasts
Saldus novads, LV-3894
Konts LV25UNLA0015014130902
AS SEB Banka
Kods UNLALV2X

“Piegādātājs”
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Saldus novada pašvaldības
Rubas speciālās internātpamatskolas
direktore
___________________
/S.Statkus/

__________________________
/
/

Z. v.

Z. v.

