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Uzņēmuma līgums Nr.01-28/1 
par kokskaidu apkures granulu piegādi Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas 

vajadzībām 
 
 

Rīgā,         2019.gada 8. janvārī 
 
SIA Akvarius, reģ. Nr. 40103031530, juridiskā adrese Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024, turpmāk 
saukta “Pārdevējs”, valdes locekļa Andreja Drozdova personā, kurš rīkojas saskaņā ar 
Statūtiem, no vienas puses, un 
Rīgas celtniecības koledža, Reģ. nr. 90000025357, turpmāk saukta “Pircējs”, direktora p.i. 
Sandras Sviķes personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 
04.01.2019 rīkojumu Nr.13-2.1e/19/5, no otras puses, abi kopā saukti “Puses”, pamatojoties 
uz iepirkuma „Apkures granulu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas 
vajadzībām” (identifikācijas Nr. RCK 2018/3) rezultātiem, un Pārdevēja iesniegto 
Piedāvājumu, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk – Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets 

 
1.1.“Pārdevējs” apņemas pārdot kokskaidu apkures granulas ar piegādi un iepildīšanu 
Pircēja granulu uzglabāšanas tvertnē saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Piedāvājumu iepirkumam 
„Apkures granulu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas vajadzībām” 
(Identifikācijas Nr. RCK 2018/3, turpmāk – Iepirkums), turpmāk sauktas “Prece”, bet 
“Pircējs” apņemas iegādāties un apmaksāt “Preci” saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 
1.2. Preces kopējais apjoms – 244.75 t, cena par 1 tonnu 171.60 EUR (bez pievienotās 
vērtības nodokļa), kopējā līgumcena 41999.10 EUR un pievienotās vērtības nodoklis 21% 
8819,81 EUR, kopsumma ar PVN 50818,91 EUR (piecdesmit tūkstoši astoņi simti 
astoņpadsmit euro un 91 cents). 
1.3.Pircējs iegādājas Preci pēc nepieciešamības; Pircējam nav pienākums iegādāties šajā 
līgumā norādīto kopējo apjomu. 
1.4.“Prece” tiek pārdota “Pircējam” atsevišķās partijās saskaņā ar “Pircēja” pasūtījumiem, 
atbilstoši preču pavadzīmes-rēķinā noteiktajam daudzumam, sortimentam, cenai, piegādes un 
apmaksas noteikumiem. Viena piegāde ir 10 t (desmit tonnas). Pārdevējs nodrošina Preces 
iepildīšanu Pircēja granulu uzglabāšanas tvertnē, kuras atrašanās vieta, novietojums un 
pieslēguma iespējas pneimatiskai iepildīšanai Pārdevējam ir zināmas; piegāde un iepildīšana 
ir iekļauta Preces cenā. 
1.5.Precei jāatbilst šādiem kvalitātes rādītājiem: 

1) sastāvs:    neapstrādātas zāģskaidas un ēveļskaidas; 
2) siltumspēja (min):   4200 kcal/kg; 
3) tilpumblīvums:   630-690 kg/m3; 
4) diametrs:    6-10 mm; 
5) garums:    3-5 x diametrs; 
6) mitruma daudzums (max):  10%; 
7) pelnu, smilšu u.c. piemaisījumu saturs (max): 0.5%. 

 



 2

2. Pārdošanas noteikumi un termiņi 
 

2.1.Pārdodamās “Preces” daudzumu, sortimentu, vietu un laiku “Puses” saskaņo pirms katras 
konkrētas preču partijas pārdošanas. 
2.2.Katras atsevišķas “Preces” partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar preču 
pavadzīmi-rēķinu, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji “Preces” nodošanas brīdī 
“Pircējam”. 
 

3. Maksājumi un norēķinu kārtība 
 

3.1.“Preces” apmaksu veic saskaņā ar atbilstošu preces pavadzīmi-rēķinu. 
3.2.“Pircējs” apņemas apmaksāt preču pavadzīme-rēķinā noteikto cenu, pārskaitot naudas 
līdzekļus uz “Pārdevēja” norādīto norēķinu kontu 10 darba dienu laikā no preces saņemšanas 
dienas. 
3.3.Pārdevējam nav tiesību šī Līguma darbības laikā palielināt Preces cenu vai piegādāt 
Līgumam neatbilstošu Preci. 
 

4. Preces piegāde un pieņemšana-nodošana 
 

4.1.“Preces” atbilstību pavadzīmē norādītajam “Pircējs” apstiprina ar savu parakstu uz preču 
pavadzīmes-rēķina. 
4.2.Katrai Preces partijai jāpievieno arī Preces testēšanas pārskats (kopija). 
4.3.Pircējs apņemas pārbaudīt preču pavadzīmes- rēķina un citu dokumentu pareizību, preču 
kvalitātes atbilstību 10 dienu laikā no to saņemšanas, bet kļūdas atklāšanas gadījumā par to 
nekavējoties rakstveidā informēt Pārdevēju. 
4.3 Ja tiek konstatēta preču neatbilstība Līguma 1.5.p. noteiktajām kvalitātes prasībām, tad 
Pircējs desmit dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas nosūta Pārdēvējam motivētu 
pretenziju. Pasūtītāja iesniegto Pretenziju izskatīšanas laiks tiek noteikts ne ilgāks par piecām 
dienām. Ja Preces neatbilstība kvalitātes prasībām tiek konstatēta pirms Preces izkraušanas, 
Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs atteikties pieņemt Preci, par ko tiek sastādīts attiecīgs akts. 
4.4 Ja Prece neatbilst Līguma 1.5.p. noteiktajām kvalitātes prasībām, Pārdevējs bez jebkādas 
papildu atlīdzības (iekraušana, transports utml.) 5 dienu laikā veic nekvalitatīvās Preces 
nomaiņu pret kvalitatīvu, kā arī sedz Pircēja tiešos zaudējumus, kas radušies tādēļ, ka 
siltumenerģijas iegūšanai izmantota Pārdevēja piegādātā nekvalitatīvā Prece: piemēram, bet 
ne tikai, zaudējumus, kas radušies veicot bunkuru vai katlu tīrīšanu, degļu apkopi, remontu 
utml. 
4.5. Preces pasūtījumu Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji veic mutiski pa tālruni: 67546517 vai e-

pastu: akvarius@akvarius.lv. 
4.6. Preces piegādes laiks: Pārdevējs piegādā preci 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma 
saņemšanas dienas, neieskaitot valsts noteiktās svētku dienas. Piegāde jāveic darba dienās no 
plkst. 9 līdz 16. 
4.7.Preces piegādes transportam jābūt aprīkotam ar dzirksteļu slāpētāju un ugunsdzēšamo 
aprīkojumu. 
4.8.Pirms piegādes jāveic kravas svēršana; kopā ar Preces dokumentāciju jāiesniedz auto 
svaru izdruka. 
4.9. Preces piegādes vieta: Rīga, Graudu iela 63. 
 

5. Strīdu atrisināšana un atbildība 
 
5.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, “Puses” cenšas sākotnēji atrisināt 
savstarpēju sarunu un/vai sarakstes ceļā. Ja 1 mēneša laikā vienošanās nav panākta, jebkurš 
neatrisināts strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 
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izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirti tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas 
likumdošanu. 
5.2.Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī līguma, ja līguma saistību izpilde ir kļuvusi 
neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 
 
6. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 
 
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas puses un 
darbojas līdz 2020.gada 30.decembrim. No līguma izrietošās saistības ir spēkā līdz to izpildei. 
6.2.Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski 
un abu “Pušu” pilnvaroto personu pārstāvju parakstīti. 
6.3. Pusēm vienojoties, Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, ievērojot šādus 
nosacījumus: 

1) Līguma termiņa pagarinājuma laikā vienības cena var tikt paaugstināta ne 
vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem); 
2) kopējā līgumcena Iepirkuma līguma un tā pagarinājuma laikā nedrīkst 
pārsniegt Publisko iepirkumu normatīvajā regulējumā piegādes līgumiem noteikto 
maksimālo līgumcenu attiecībā uz mazajiem iepirkumiem (līdz 42 tūkst. EUR bez 
PVN). 

6.4.Pircējs tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pārdevējs pieļauj sekojošus 
Līguma pārkāpumus: 

6.4.1. neizpilda 4.4.punktā noteikto; 
6.4.2. atkārtoti piegādājis preci, kas neatbilst Līguma 1.5.p. noteiktajām kvalitātes prasībām; 
6.4.3. atkārtoti nokavējis piegādes termiņu (4.6.p.). 
 

7. Nobeiguma noteikumi 
 
7.1.Ja kāds no šā līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie noteikumi paliek spēkā. 
7.2.Ikvienai Pusei ir nekavējoties, ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei 
par savas adreses, tālruņa numura vai norēķinu rekvizītu maiņu, kā arī jāpaziņo par izmaiņām 
pilnvarotās personas paraksta tiesībās. 
7.3.Līgums sastādīts uz 3 lpp., divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei, abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pārdevējs: 
SIA Akvarius 
Reģ. Nr. 40103031530 
Juridiskā adrese Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024 
Banka: AS SEB banka 
Konta Nr.: LV30UNLA0001003467205 
 
valdes loceklis 
 
 

 
A.Drozdovs 

Pircējs: 
Rīgas Celtniecības koledža 
Reģ. nr. 90000025357 
Adrese: Rīga, Gaiziņa iela 3, LV-1050 
Banka: Valsts kase 
Konts Nr.: LV94TREL2150236012000 
 
Direktora p.i. 
 
 

 
S.Sviķe 

 


