2.pielikums
Mazsalacas novada pašvaldības
kustamās mantas - šķeldošanas materiāla
(zaru) izsoles noteikumiem
PIRKUMA LĪGUMS
Mazsalacā

2020.gada ___. _______________

NR.____

Mazsalacas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009114167, kuras vārdā uz
likumu „Par pašvaldībām” un Mazsalacas novada pašvaldības nolikuma pamata rīkojas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, turpmāk tekstā saukts PĀRDEVĒJS, un
___________________________________, turpmāk tekstā saukts PIRCĒJS, abi kopā saukti PUSES, no
brīvas gribas, bez maldiem, spaidiem un viltus noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod, bet PIRCĒJS, pērk un pieņem kustamo mantu - šķeldošanas
materiālu (zarus), apjomā apmēram 1330 m3 un apņemas veikt to šķeldošanu. Šķeldošanas materiāls (zari)
atrodas uz Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dzelzceļš, Mazsalacā, kadastra Nr. 9611 003 0014, turpmāk
– OBJEKTS.
1.2. OBJEKTS Līguma noslēgšanas brīdī pieder PĀRDEVĒJAM.
1.3. Īpašuma tiesības uz šķeldu PIRCĒJAM pāriet ar šķeldošanas materiālu (zaru) šķeldošanas
pabeigšanu OBJEKTĀ, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un PĀRDEVĒJA rēķina apmaksas
dienas.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. PĀRDEVĒJAM par Līguma 1.1.punktā noteikto darījumu, samaksa tiek noteikta pēc
šķeldošanas materiālu (zarus) sašķeldošanas OBJEKTĀ par sašķeldoto apjomu.
2.2. Līguma summa par 1 (vienu) kurināmās šķeldas beramo kubikmetru (bez PVN) ir _____ EUR
(____euro un ___ centi).
2.3. Kopējā Līguma summa pēc OBJEKTA šķeldošanas, nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas brīža un PĀRDEVĒJA rēķina saņemšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā jāsamaksā
PĀRDEVĒJA kontā AS „Swedbank”, konta Nr.LV14HABA0551020371802.
2.4. Īpašuma tiesības uz šķeldu PIRCĒJAM pāriet ar Līguma 2.2.punktā minētā PĀRDEVĒJA
rēķina apmaksas brīža.
2.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar šķeldošanas materiālu (zaru) pirkšanu OBJEKTĀ un visus
izdevumus, kas saistīti ar šķeldas sagatavošanu, izvešanu un teritorijas sakopšanu, kā arī jebkurus citus
izdevumus, kuri šai sakarā rodas vai radīsies, pilnībā apņemas segt PIRCĒJS.
3. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI
3.1. Pēc Līguma parakstīšanas PĀRDEVĒJS apņemas 2 (divu) darba dienu laikā nodot PIRCĒJAM
OBJEKTU Līgumā minēto darbību veikšanai.
3.2. PĀRDEVĒJS norīko pārstāvi šķeldošanas procesa uzraudzīšanai un šķeldas beram kubikmetru
uzmērīšanai. Šķeldas beram kubikmetru apjoms tiek fiksēts nodošanas - pieņemšanas aktā, kuru paraksta
PIRCĒJS un PĀRDEVĒJA pārstāvis, un kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
3.3. PĀRDEVĒJS apņemas neatsavināt OBJEKTU kādai trešajai personai kamēr ir spēkā šis
Līgums.
4. PIRCĒJA PIENĀKUMI
4.1. PIRCĒJS apņemas divu nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, ar savu tehniku,
darbaspēku, veikt Līguma 1.1.punktā minētā šķeldošanas materiāla (zaru) šķeldošanu OBJEKTĀ, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
4.2. PIRCĒJS apņemas divas dienas pirms šķeldošanas darbu uzsākšanas OBJEKTĀ, sazināties ar
PĀRDEVĒJU, lai precizētu šķeldošanas laiku.

4.3. PIRCĒJS apņemas šķeldošanas materiāla (zaru) šķeldošanu OBJEKTĀ veikt tikai
PĀRDEVĒJA pārstāvja klātbūtnē.
4.4. PIRCĒJS ir atbildīgs, lai šķeldošanas darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līguma 1.1.punktā noteiktās darbības, tajā skaitā darba
aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, Līguma
darbības laikā.
4.5. Pēc Līguma 1.1punktā noteikto darbību veikšanas nodrošināt teritorijas sakopšanu.
4.6. Rakstveidā saskaņot ar PĀRDEVĒJU jebkuru šķeldošanas izpildes procesā OBJEKTĀ radušos
nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās.
4.7. Pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un PĀRDEVĒJA rēķina saņemšanas
veikt samaksu saskaņā ar rēķina un Līguma noteikumiem.
5.

RISKA PĀREJA

5.1. PIRCĒJS ir atbildīgs par šķeldošanas materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai
iznīcināšanas risku OBJEKTĀ, izņemot, ja tas rodas PĀRDEVĒJA vainas dēļ.
5.2. PIRCĒJS ir atbildīgs par darba aizsardzības prasību ievērošanu.
5.3. PIRCĒJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PĀRDEVĒJAM un trešajām personām tā
darbības vai bezdarbības dēļ kā arī pilnībā sedz radušos zaudējumus. PIRCĒJS ir atbildīgs par trešās personas
dzīvībai, veselībai radītajiem draudiem.
6.

LĪGUMSODS

6.1. Ja PIRCĒJA vainas dēļ šķeldošanas darbi OBJEKTĀ nav tikuši veikti Līgumā noteiktajā
termiņā un/vai PIRCĒJS neveic maksājumus Līguma 2.2.punktā noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos,
PĀRDEVĒJAM ir tiesības pieprasīt no PIRCĒJA par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās
Līguma summas par šķeldu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas par šķeldu.
6.2. Ja PIRCĒJS nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts PIRCĒJA
vainas dēļ, PĀRDEVĒJS ietur PIRCĒJA samaksāto nodrošinājuma naudu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no turpmākās saistību izpildes un zaudējumu
atlīdzināšanas, kas PĀRDEVĒJAM radušies tā vainas dēļ.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm, savstarpēji vienojoties.
7.2. PĀRDEVĒJS, nosūtot PIRCĒJAM rakstveida paziņojumu par saistību neizpildīšanu, var
izbeigt visu Līgumu vai tā daļu:
7.2.1.
ja PIRCĒJS nav izpildījis Līguma 4.1.punktā noteikto vai nav izpildījis kādas
savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro PĀRDEVĒJA vai normatīvo aktu prasības;
7.2.2.
ja PIRCĒJS nespēj veikt šķeldošanas materiālu (zarus) šķeldošanu
OBJEKTĀ, Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no
attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
7.2.3.
tiek pasludināts PIRCĒJA maksātnespējas process vai tiek uzsākts PIRCĒJA
likvidācijas process.
7.3. Šajā nodaļā minētā Līguma izbeigšana neierobežo PĀRDEVĒJA tiesības uz zaudējumu
atlīdzību vai līgumsodu, ja PIRCĒJS ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā.
7.4. Ja PĀRDEVĒJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par
faktiski izpildīto šķeldošanas materiālu (zarus) šķeldošanu OBJEKTĀ un to vērtību.
7.5. Līguma izbeigšanas gadījumā PIRCĒJS nekavējoties vai arī noteiktā datumā pārtrauc
šķeldošanas materiālu (zarus šķeldošanu OBJEKTĀ, veic visus pasākumus, lai šķeldošanas zona OBJEKTĀ
un iesāktie šķeldošanas materiāli (zari) šķeldošanai OBJEKTĀ tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra šķeldošanas veikšanas zonu, nodrošina, lai PIRCĒJA personāls
atstātu šķeldošanu zonu OBJEKTĀ, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušies.
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8. PUŠU APLIECINĀJUMI
8.1. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz šī Līguma noslēgšanai OBJEKTS nav nevienam citam
atsavināts, un par to nav strīda, par kuriem PIRCĒJAM nebūtu zināms.
8.2. PIRCĒJS, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir zināms OBJEKTA, šķeldošanas
materiālu (zaru) stāvoklis dabā, atrašanās vieta un lietošanas tiesības, un viņam nav pretenziju pret
PĀRDEVĒJU šajā sakarā, tagad, kā arī atsakās no tiesībām tādas celt nākotnē.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Šis Līgums ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.
9.3. Visus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, PUSES cenšas atrisināt pārrunu ceļā, ja tas nav
iespējams, tad strīdu izskata vispārējās jurisdikcijas tiesa.
9.4. Gadījums, kad viena PUSE uzsāk strīdu (tajā skaitā – iesniedz prasību tiesā), nav uzskatāms
par pamatu, lai nepildītu ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
9.5. Līgums atceļams, grozāms vai papildināms, tikai PUSĒM rakstiski vienojoties, Vienošanās par
izmaiņām Līgumā noformējama rakstveidā un PUŠU parakstīta kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lpp. 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs
tiek nodots PIRCĒJAM, un viens eksemplārs paliek PĀRDEVĒJAM.
10. PUŠU REKVIZĪTI
PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

Mazsalacas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.90009114167
Juridiskā adrese: Pērnavas iela 4
Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Bankas rekvizīti: AS “SWED banka”
Konts Nr.LV14HABA0551020371802
Kods HABALV2X
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