Līgums Nr.
par kokskaidu granulu piegādi
Talsi,

2021.gada ____.________

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr.41203035896, adrese:
Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes
priekšsēdētāja Egila Barisa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 06.02.2017. Komercpilnvaru
Nr.321, no vienas puses, un
SIA “________’’, reģistrācijas Nr. _______, adrese: ________, LV-_______, turpmāk tekstā
saukts – Piegādātājs, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, no
otras puses, katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, izsakot savu brīvu gribu, bez
maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz tirgus izpētes Nr. TNS 2021/___ “Kokskaidu granulu
piegāde siltumenerģijas ražošanai SIA „Talsu namsaimnieks” 2021./2022.gada apkures sezonā”
rezultātiem, Puses noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs ar savu transportu veic kokskaidu granulu (turpmāk tekstā -prece) piegādi
Pasūtītājam uz tā katlumājām, kuras atrodas:
1.1.1. Laucienes bērnu dārza katlumāja, Lauciene, Laucienes pagasts;
1.1.2. Tiņģere, Īves pagasts:
1.1.3. Liepu iela 33A, Stende
1.1.4. Mundigciems, Lībagu pagasts.
1.2. Piegādātājs atbild par piegādātās preces kvalitāti un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar
preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus (kokskaidu granulu kvalitātes prasības
pielikumā Nr.1).
2. Cena, līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam līguma priekšmetā minēto Preci par vienības cenu EUR
___,___ (___________________) par vienu tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa. Preces
cenā iekļautas visas Piegādātāja preces ražošanas un piegādes izmaksas, tajā skaitā,
transporta izmaksas līdz Pasūtītāja noteiktajām preces piegādes vietām.
2.2. Līguma priekšmetā paredzēto preču kopējais piegādājamais apjoms 320 (trīs simti
divdesmit) tonnas. Paredzētais piegādājamais kokskaidu granulu daudzums, atkarībā no laika
vai citiem neparedzētiem apstākļiem, var tikt samazināts.
2.3. Līguma priekšmetā paredzēto preču piegāžu kopējā vērtība, ieskaitot nodokļus, nodevas
un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR ____,___
(_____________________) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk Līguma tekstā saukta
- Līguma summa.
2.4. Parakstot šo līgumu, Piegādātājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Pasūtītāja prasībām
attiecībā uz preces piegādēm, noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz līgumā noteikto
piegāžu veikšanu un kā pieredzējis speciālists iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas,
kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un izpildi.
2.5. Šajā Līgumā visi noteiktie maksājumi tiek veikti no SIA „Talsu namsaimnieks” finanšu
līdzekļiem. Piegādātāja Pasūtītājam iesniegtajos rēķinos ir jābūt norādītiem šādiem
rekvizītiem:
SIA „Talsu namsaimnieks”, Ezeru laukumā 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
Vien. reģ. Nr. 41203035896
AS SEB Banka, UNLALV2X
LV54UNLA0050015036916
Tālrunis: 63232150; Fakss: 63220820
2.6. Pasūtītājs samaksu par piegādāto kurināmo veic pēc tā piegādes, pamatojoties uz
Piegādātāja izrakstītu un Pasūtītāja akceptētu un iesniegtu atbilstoši normatīvajiem aktiem un
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šim Līgumam noformētu abpusējas preces piegādes rēķina parakstīšanas. Norēķini ar
Piegādātāju tiek veikti par faktiski norēķinu periodā veiktu kurināmā piegādi.
2.7. Piegādātāja iesniegtā rēķina apmaksu Pasūtītājs veic ne ātrāk kā 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc piegādes veikšanas un atbilstoši šim Līgumam sagatavota rēķina
saņemšanas, bet ne vēlāk kā 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā, veicot naudas
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Piegādātāja bankas kontu.
3. Līguma izpildes termiņš
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2022.gada 30.aprīlim.
3.2. Prece ir nodota Pasūtītājam no Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas brīža. Preču
pavadzīmi - rēķinu no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
3.3. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs var iesniegt Piegādātājam 10 darba dienu laikā
no preces saņemšanas dienas.
4. Līdzēju pienākumi un tiesības
4.1.Piegādātāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. Piegādātājs ir atbildīgs par preces atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām.
4.1.2. Piegādātājs apņemas preču piegādi veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā.
4.1.3. Piegādātājs apņemas preču piegādes laikā, atrodoties Pasūtītāja telpās, ievērot
Latvijas Republikā spēkā esošos darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus
un citus normatīvos aktus.
4.2. Pasūtītāja tiesības un noteikumi:
4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par precēm šajā Līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā.
4.2.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo preču
rēķinu-pavadzīmi vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu
5. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu vai laušanu
5.1. Par līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi PUSES atbild Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un šī līguma noteiktajā kārtībā.
5.2. par piegādātās Preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% apmērā
no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu.
5.3. Par Preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% apmērā no laikā
nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
5.4. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo PUSES no līguma izpildes.
5.5. Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, ja tas nav saistīts ar Pasūtītāja nepienācīgu
saistību izpildi, vai Līgums tiek pārtraukts Līguma 6.1.1. un/vai 6.1.2. punktos minēto
iemeslu dēļ, Piegādātājs apņemas 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas par līguma laušanu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu)
apmērā no Līguma summas, kā arī atlīdzināt Pasūtītājam visus ar Līguma pirmstermiņa
laušanu saistītos zaudējumus.
6. Līguma grozīšana kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
6.1. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt līgumu:
6.1.1. ja ir notikusi Piegādātāja ļaunprātīga vai piespiedu likvidācija;
6.1.2. ja Piegādātājs ir nokavējis preces piegādi vairāk kā par 10 dienām;
6.2. Līguma pārtraukšana neietekmē jebkuras citas Pasūtītāja un Piegādātāja tiesības, kas
izriet no līguma. Līguma pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par
faktiski piegādāto preci.
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6.3. Līgumā un tā pielikumā ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai
abām pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Visai saziņai
sakarā ar šo līgumu ir jānotiek rakstveidā.
6.4. Pušu domstarpības, kas saistītas ar līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā.
Vienošanās tiek noformēta rakstiski.
6.7. Gadījumā, ja PUSES nevienojas, strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
6.8. Pasūtītāja atbildīgā persona par kok skaidu granulu pasūtīšanu un pieņemšanu ir
Modris Freibergs, tālr. 29472806.
6.9.Līgums sastādīts divos eksemplāros uz trim lapām ar vienu pielikumu, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks. Līgumam ir viens pielikums uz 1 (vienas) lapas.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS

PIEGĀDĀTĀJS

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”
Vien. reģ. Nr.41203035896
Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi,
Talsu nov., LV – 3201
AS “SEB banka”
Konta Nr.LV54UNLA0050015036916
Tālr.63232150, fakss 63220820
e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv

_______________________
Vien. reģ.
Adrese:
Banka:
Konta Nr.
tālr._____________, fakss ___________

__________________E.Bariss
Valdes priekšsēdētājs

_________________________

Kontaktpersona:
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Pielikums Nr.1

Prasības kokskaidu granulām
(tehniskā specifikācija)
1. Pretendenta piedāvātā kopējā kokskaidu granulu apjoma piegādes laiks: no līguma noslēgšanas
līdz 2022.gada 31.aprīlim, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.
2. Kokskaidu granulas jāpiegādā Pasūtītāja katlumājās:
2.1. Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadā;
2.2. Liepu ielā 33A, Stendē, Talsu novadā;
2.3. Mundigciemā, Lībagu pagastā;
2.4. Laucienes bērnudārza katlumāja.
3. Kokskaidu granulu piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi – rēķinu, kuru paraksta
Pasūtītāja atbildīgais darbinieks.
4. Prasības kokskaidu granulām:
N.p.k.

Parametri

Apraksts

1.

Diametrs, garums

Diametrs 6 mm; garums 15-20 mm

2.
3.
4.
5.
6.

Siltumspēja
Mitrums
Pelnu saturs
Iepakojums
Granulas

Siltumspēja - 4,6- 5,2 kW/kg
Mitrums līdz 5 - 10 %
Pelnu saturs līdz 0,7 %
Iepakojums 15 - 16 kg
Gaišās

Maksimālie piegādes apjomi un apjomu daudzums vienā piegādes reizē:

Katlumājas adrese

Laucienes bērnudārza
katlumāja, Lauciene,
Talsu novads

Tiņģere, Talsu
novads

Stende, Liepu iela 33A,
Talsu novads

Mundigciems,
Talsu novads

Nepieciešamais
kopējais granulu
daudzums, tonnas

60

50

80

130

Maksimālais granulu
piegādes apjoms vienā
piegādes reizē, tonnas

3-9

3-4

3-9

3-12

Piezīmes:
1.1. Kokskaidu granulas jāpiegādā rūpnieciski fasētā polietilēna iepakojumā (svars 15 – 16 kg).
Uz tā jābūt atbilstošam marķējumam, kurā norādīts ENplus ID sertifikācijas logo un
kvalitātes zīme, uzņēmuma nosaukums un adrese.
1.2. Kokskaidu granulās nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas, plastmasas
gabali), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu.
1.3. Kokskaidu granulu izkraušana un ienešana katlumājās jānodrošina Piegādātājam.
PASŪTĪTĀJS
SIA „Talsu namsaimnieks”

PIEGĀDĀTĀJS

_____________________E.Bariss
Valdes priekšsēdētājs

__________________
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