Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Ciršanas atlieku šķeldošanas un transportēšanas pakalpojumi“
(identif.Nr. SIA-RM-2017/49)

IEPIRKUMA LĪGUMS
par ciršanas atlieku šķeldošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu
Rīgā, 2017.gada 17.augustā

Nr.SRM-17-540-lī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVEST", tās valdes locekļa Jaanus Keerberg personā,
turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Uzņēmējs, turpmāk - Puses, atsevišķi Puse,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Ciršanas atlieku šķeldošanas un
transportēšanas pakalpojumi“ (identif.Nr. SIA-RM-2017/49) rezultātiem, bez viltus, maldības un
spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Uzņēmējs ar savu tehniku un darbaspēku apņemas Pasūtītāja noteiktā termiņā veikt sagatavoto ciršanas
atlieku un apauguma šķeldošanu un šķeldas transportēšanu līdz Pasūtītāja norādītajām piegādes vietām
(turpmāk – Darbi), ievērojot Tehniskajā specifikācijā (Līguma - 1.pielikums) noteiktās prasības,
Līguma nosacījumus un Pasūtītāja sagatavotos ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumus.
1.2. Darbu apjoms tiek sadalīts iespējami vienmērīgi pa mēnešiem, izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar
iepirkuma priekšmeta specifiku, pieļaujot apjoma svārstības mēneša robežās līdz 25% no plānotā
mēneša apjoma. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs sniedz iespējami precīzu informāciju par
nākošajā mēnesī plānotajiem šķeldas piegāžu apjomiem un nepieciešamajiem ciršanas atlieku
šķeldošanas un šķeldas transportēšanas apjomiem.
1.3. Kopējā Līguma summa ir EUR 22758,00 (bez PVN), apmaksa par kvalitatīvi veiktu pakalpojumu
tiek nodrošināta Līgumā noteiktajā kārtībā atbilstoši faktiski paveiktajam apjomam, saskaņā ar finanšu
piedāvājumā norādītajiem vienību izcenojumiem (Līguma - 3.pielikums). Pievienotās vērtības nodoklis
tiek aprēķināts un uzrādīts atbilstoši normatīvajos tiesību aktos noteiktajam regulējumam.
1.4. Līguma 1.3.punktā minētajā summā iekļauti visi Uzņēmēja izdevumi un izmaksas, kas saistīti ar līguma
īstenošanu, tai skaitā, ciršanas atlieku un apauguma šķeldošanu, šķeldas transportēšanu līdz kravas
pašizgāzējam vai konteineram, šķeldas iekraušanu un uzkraušanu kravas pašizgāzējā vai
konteinervedējā, krautuvju vietu, grāvju un ceļu satīrīšanu, šķeldas transportēšanas pavaddokumentu
aizpildīšanu, šķeldas transportēšanu līdz patēriņu vietai, izkraušanu, tehnikas un darbinieku
transportēšanas un sakaru izmaksas, tehnikas un citas izmaksas, kas var rasties darbu izpildes laikā, kā
arī visi nodokļi un nodevas, kuras ir jānomaksā uzņēmējiem saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi,
lai kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līguma noteikumiem un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sniegtu pakalpojumu.
2. DARBU IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS UN IZMANTOJAMĀ TEHNIKA
2.1. Darbu izpildi Uzņēmējs nodrošina ar Iepirkumā iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā (Līguma
2.pielikums) norādīto tehniku un personālu. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ tehnikas sastāvā vai
Darbu izpildē iesaistītā personāla sastāvā ir nepieciešamas izmaiņas vai papildinājumi, Uzņēmējam par
to iepriekš rakstveidā jāinformē Pasūtītājs, iesniedzot aktualizētu Līguma 2.pielikuma formu un
tehnikas atbilstību apliecinošu dokumentu kopijas. Jebkuri grozījumi nedrīkst būt nekvalitatīvāki par
Iepirkumā izvirzītajām prasībām. Minētās izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā tikai pēc
Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas. Ja Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītā personāla sastāvā
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

nepieciešams izmaiņas un/vai papildinājumi, Uzņēmējam par to iepriekš elektroniski, nosūtot uz
Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi Pasūtītāja atbildīgai personai, jāinformē Pasūtītājs, norādot
attiecīgās personas vārdu un uzvārdu, kā arī pievienojot attiecīgās personas atbilstošās kategorijas
traktortehnikas vadītāja apliecības kopiju. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Uzņēmējam pieteiktās
izmaiņas tehnikā un personālā, ja tās neatbilst Pasūtītāja ražošanas nepieciešamībai.
Uzņēmējam aizliegts ar Līgumu pielīgtās tiesības un pienākumus nodot trešajā personām
(apakšuzņēmējiem), kas nav uzrādītas Iepirkuma piedāvājumā vai saskaņotas ar Pasūtītāju (konkrētas
apakšuzņēmēja tehnikas vienības un personāls). Uzņēmējs atbild par trešās personas (apakšuzņēmēja)
veiktajiem Darbiem.
Uzņēmējs garantē un ir atbildīgs, ka Līguma 2.pielikumā minētā tehnika visā Līguma darbības laikā ir
normatīvo tiesību aktu prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī, ar atbilstošu tehnisko aprīkojumu, kā arī
ir izpildītas visas pārējās normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības (piemēram, tehniskā apskate,
transportlīdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana u.c.).
Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildei tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos tiesību
aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu Līgumā noteikto prasību savlaicīgu
un kvalitatīvu izpildi.
Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš paziņot Pasūtītāja pārstāvim
par plānotajām tehniskajām apkopēm, remontiem u.c. objektīviem iemesliem, kas ilgst vairāk par 1
(vienu) dienu un kā rezultātā daļēji vai pilnīgi tiek ierobežota Darbu veikšana, kā arī par iepriekš minēto
Darbu izpildes ierobežojumu apjomu un termiņu.
Ja darbu izpilde kavējas ilgāk par 4 (četrām) dienām no uzdotā izpildes uzsākšanas laika, uzņēmējam
jāpiedāvā cita tehnika, kura var aizstāt salūzušo, pretējā gadījumā piemērojams sods saskaņā ar 8.1.
punktā minēto.

3. CIRŠANAS ATLIEKU PĀRSTRĀDES UZDEVUMS, TĀ IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Līguma darbības laikā Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumu
ciršanas atlieku šķeldošanai un šķeldas transportēšanai, kurā norādīta ciršanas atlieku krautuves
atrašanās vieta par katru cirsmu atsevišķi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms ciršanas atlieku
pārstrādes uzdevumā minēto darbu uzsākšanas.
3.2. Pasūtītājam ir tiesības neizsniegt nākošo ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumus, ja noteiktajos termiņos
nav nodoti iepriekšējā ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā noteiktie Darbi.
3.3. Pasūtītājs, sastādot ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumus, pēc iespējas nodrošina Darbu veikšanu
vienas mežniecības teritorijā, lai Uzņēmējam samazinātu nelietderīgus pārbraucienus.
3.4. Pasūtītājs ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumu izsniedz Uzņēmējam tikai rakstveidā vienā vai
vairākos no turpmāk minētajiem veidiem:
 Uzņēmēja pilnvarotajai personai, kura par ciršanas atlieku pārstrādes uzdevuma saņemšanu
parakstās uz Pasūtītāja eksemplāra;
 nosūtot to uz Uzņēmēja norādīto faksu. Par ciršanas atlieku pārstrādes uzdevuma
saņemšanu Uzņēmējam ir pienākums paziņot rakstiski Pasūtītājam, nosūtot faksu ar
apstiprinājumu par saņemšanu;
 nosūtot to uz Uzņēmēja atbildīgas personas norādīto elektroniskā pasta adresi.
3.5. Ar katra konkrētā ciršanas atlieku pārstrādes uzdevuma saņemšanu Līgumā noteiktā kārtībā Uzņēmējs
apliecina, ka tam ir zināma precīza augšgala krautuves atrašanās vieta, kā arī visi citi apstākļi, kas ir
norādīti ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā.
3.6. Gadījumā, ja, saņemot ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumu, Uzņēmējam rodas pretenzijas par ciršanas
atlieku pārstrādes uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņu, iebildumi un pretenzijas rakstveidā
jāpaziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ciršanas atlieku pārstrādes uzdevuma saņemšanas,
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bet ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms Darbu uzsākšanas. Pasūtītājs, atzīstot Uzņēmēja iesniegtās
iebildes par pamatotām, var veikt izmaiņas ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā, tādejādi pagarinot
minēto Darbu izpildes termiņu.
3.7. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs pirms Darbu uzsākšanas nodrošina augšgala krautuves vietas
ierādīšanu dabā.
3.8. Gadījumā, ja pildot ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumu, Uzņēmējs konstatē, ka objektīvu iemeslu dēļ
Darbus nav iespējams izpildīt ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir
pienākums savlaicīgi par to informēt Pasūtītāju, norādot Darbu izpildes kavējuma iemeslus. Pasūtītājs,
atzīstot Uzņēmēja sniegtos paskaidrojumus par pamatotiem, var veikt izmaiņas ciršanas atlieku
pārstrādes uzdevumā.
3.9. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izpildīt ciršanas atlieku
pārstrādes uzdevumu vai veikt izmaiņas ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā attiecībā uz augšgala
krautuves vietu vai izpildes termiņiem, ja tiek konstatēti Darbu izpildi kavējoši apstākļi, par kuriem ir
atbildīgs Pasūtītājs (piemēram, ceļa stāvokļa pasliktināšanās pēc kravu izvešanas, nav saņemta
privātīpašuma izmantošanas atļauja u.c.).
3.10. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izsniegtajā ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā,
saskaņojot tās ar Uzņēmēju un paziņojot rakstveidā pa faksu vai ar elektroniskā pasta palīdzību, attiecīgi
pārliecinoties par izmaiņu saņemšanu.
3.11. Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā nodrošināt ciršanas atlieku pārstrādes uzdevuma
izsniegšanu, Darbu pieņemšanu un citu Līguma saistību izpildi brīvdienās, svētku dienās un ārpus darba
laika, izņemot gadījumus, kad Līdzēji par to atsevišķi vienojušies.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA
Ar Līgumā norādīto tehniku un personālu Uzņēmējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu ciršanas atlieku
un apauguma šķeldošanu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā un
turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:
Uzņēmējs nodrošina ciršanas atlieku šķeldošanu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām šādām kvalitātes
prasībām - Šķeldas masa ar daļiņas izmēriem no 4 līdz 100 mm.
Uzņēmējs nodrošina ciršanas atlieku un apauguma šķeldošanu šķeldas sagatavošanas tehnikas
konteinerā, šķeldas pievešanu līdz kravas pašizgāzējam vai konteinervedējam un tūlītēju iekraušanu un
uzkrāšanu kravas pašizgāzējā vai konteinervedējā, vai šķeldošanu tieši kravas pašizgāzējā vai
konteinervedējā tālākai transportēšanai;
Veicot ciršanas atlieku un apauguma šķeldošanu un šķeldas iekraušanu birstošu kravu pārvadāšanai
paredzētā kravas pašizgāzējā vai konteinervedējā, Uzņēmējs ir atbildīgs, lai netiktu bojāti
infrastruktūras objekti (ceļu klātne, ceļa nomales, grāvji u.c.), kā arī tas nodrošina augšgala krautuves
vietas un tās tuvākās apkārtnes sagatavošanu, bet konkrēti – notīra ceļa brauktuvi, nomali un grāvjus
no ciršanas atlieku un apauguma šķeldām, ciršanas atliekām (zari, mizas u.c.), kas radušās cirsmas
atlieku un apauguma šķeldošanas un iekraušanas laikā, nolīdzina hidromanipulatora balstu radītos ceļa
seguma un apmales bojājumus;
Uzņēmējs nodrošina katras kravas maksimālā svara ierobežojuma ievērošanu, kas noteikts spēkā
esošajos normatīvajos tiesību aktos par kravu pārvadājumiem. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par šī
Līguma punkta pārkāpšanu, ieskaitot kompetentu institūciju noteikto sodu apmaksu.
Komplektējot ciršanas atlieku un apauguma šķeldas kravu no vairākām cirsmām un augšgala
krautuvēm, Uzņēmējam ir pienākums uzskaitīt ciršanas atlieku un apauguma škeldas atsevišķi par katru
cirsmu un krautuvi un pavadzīmē attiecīgi par katru krautuvi norādīt cirsmas kodu, sortimenta
nosaukumu un apjomu (ber.m3).
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4.7. Nekavējoties pēc katras konkrētās ciršanas atlieku un apauguma škeldas kravas uzkraušanas (vai pilnas
kravas nokomplektēšanas no vairākām augšgala krautuvēm) un pirms aizbraukšanas no augšgala
krautuves, Uzņēmējam ir pienākums e-pasta formā nosūtīt Pasūtītāja norādītajam pārstāvim šādu
informāciju par attiecīgo kravu- uzņēmēja nosaukums, cirsmas kods, nosūtītais apjoms, pavadzīmes
numurs, kravas saņēmēja nosaukums.
4.8. Uzņēmējs nodrošina ciršanas atlieku un apauguma škeldas transportēšanu no augšgala krautuvēm līdz
Pasūtītāja norādītajām piegādes vietām atbilstoši norādījumiem ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā
un turpmākajos Līguma punktos noteiktajām prasībām:
4.8.1. Kravu piegādes vieta ir SIA „Rīgas meži” kokzāģētava „Norupe”.
4.8.2. Pasūtītājam ir tiesības noteikt konkrētu kravas transportēšanas maršrutu un tas Uzņēmējam ir
saistošs. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav noteicis konkrētu kravas pārvadāšanas maršrutu, Uzņēmēja
pienākums ir izvēlēties iespējami īsāko maršrutu;
4.8.3. Uzņēmējam ir pienākums veikt škeldas izkraušanu Pasūtītāja norādītajā škeldas piegādes vietā
un laikā;
4.8.4. Ar Līguma noslēgšanu Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēja pārstāvi nodot ciršanas atlieku pārstrādes
uzdevumā minēto škeldas kravas saņēmējam;
4.8.5. Uzņēmēja pārstāvim ir pienākums nodrošināt škeldas iespējami precīzu uzmērīšanu, kravas
pavaddokumentu noformēšanu un/vai kravas uzmērīšanas uzraudzību.
4.8.6. Škeldas uzmērīšana piegādes vietā tiek veikta, nosakot kravas tilpumu pēc kraujmēra metodes,
pielietojot šādu formulu:
V = G x P x H x K kur,
V – uzmērītais nesablīvēto škeldas apjoms (ber.m3),
G – transportētās kravas tilpnes garums (m),
P – transportētās kravas tilpnes platums (m),
H – uzmērītais iekrauto škeldas augstums (m),
K – sablīvējuma koeficients atkarībā no kravas pārvadātā attāluma:
Līdz 50 km -1.04 (4%)
No 51 līdz 100 km -1.05 (5%)
4.8.7. Krava uzskatāma par nodotu ar brīdi, kad kravas saņēmējs parakstījis pavadzīmi;
4.8.8. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē kravas nodošanu kravas
saņēmējam, saņemot tālākās rīcības norādījumus.
5.
KRAVAS PAVADDOKUMENTU NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
5.1. Pirms katras škeldas kravas transportēšanas uzsākšanas Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt attiecīgās
pavadzīmes noformēšanu atbilstoši visām spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām un šādiem
Pasūtītāja noteikumiem:
5.1.1. pakalpojuma sniegšanas adreses ailē (mežniecība, iecirknis, kvartāls, nogabals) jānorāda cirsmas
kods;
5.1.2. jānorāda attālums (km) no ciršanas atlieku škeldas iekraušanas vietas līdz izkraušanas vietai.
6. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
6.1. Darbu pieņemšanas – nodošanas akti tiek sastādīti atsevišķi ciršanas atlieku šķeldošanas un škeldas
transportēšanas pakalpojumam.
6.2. Pēc katras cirsmas pievesto ciršanas atlieku/apauguma sašķeldošanas un škeldas tālākās
transportēšanas uz Pasūtītāja ražotni pabeigšanas Uzņēmējs par to ne vēlāk kā nākošajā darba dienā
informē Pasūtītāja pārstāvi – mežizstrādes meistaru, kurš izsniedzis ciršanas atlieku pārstrādes
uzdevumu.
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6.3. Pēc Līguma 6.2.punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas, Līdzēji, savstarpēji saskaņojot, nosaka laiku,
kad Pasūtītāja pārstāvis veiks Darbu pieņemšanu un tiks sastādīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
Akti sastādāmi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas.
6.4. Uzņēmējs Līgumā noteiktos Darbus par ciršanas atlieku pievešanu nodod Pasūtītāja pārstāvim ar Darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu pēc katras atsevišķas cirsmas pabeigšanas vai nodod Darbus, kas
izpildīti līdz katra mēneša pēdējai dienai.
6.5. Par veiktajiem Darbiem (ciršanas atlieku/apauguma šķeldošanu un škeldas transportēšanu līdz
Pasūtītāja ražotnei) pēc kravas uzmērīšanas un pavaddokumenta saņemšanas ne biežāk kā vienu reizi
nedēlā un ne retāk kā vienu reizi mēnesī Līdzēju pilnvarotie pārstāvji sastāda un paraksta Darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Līgumā paredzētos Darbus un neparakstīt Darbu pieņemšanas –
nodošanas aktu, ja cirsma/augšgala krautuve nav satīrīta atbilstoši noteiktajām prasībām.
6.7. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas gaitā Pasūtītājam rodas pretenzijas pret Līgumā paredzēto Darbu
izpildi, viņš nosaka Uzņēmējam termiņu nepilnību novēršanai. Pēc minētā termiņa notecēšanas tiek
sastādīts jauns Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
6.8. Līdzēju parakstītais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats Uzņēmēja rēķina izrakstīšanai.
Uzņēmējam nav tiesību izrakstīt rēķinu par padarītajiem Darbiem pirms Darbi ir pieņemti.
6.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs atsakās veikt izstrādātās cirsmas/augšgala krautuves vietas satīrīšanu, tiek
uzskatīts, ka ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā un Līgumā noteiktie Darbi nav tikuši pienācīgi
izpildīti, un par tiem attiecīgi Uzņēmējs nedrīkst piestādīt rēķinu. Par nepienācīgi izpildītiem Darbiem
samaksa netiek veikta.
7. APMAKSAS KĀRTĪBA
7.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem (ciršanas atlieku šķeldošanu un škeldas
transportēšanu līdz patērētājam) atbilstoši pakalpojumu izcenojumiem, kas norādīti Līguma
3.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pretendenta piedāvātā cena, veicot ciršanas atlieku
un apauguma šķeldošanas un škeldas transportēšanas pakalpojumus, ietver visas ar attiecīgo
pakalpojumu saistītās izmaksas, t.sk. šķeldošanu škeldas sagatavošanu tehnikas konteinerā, škeldas
transportēšanu līdz kravas pašizgāzējam vai konteineram, škeldas iekraušanu un uzkrāšanu kravas
pašizgāzējā vai konteinervedējā, krautuvju vietu, grāvju un ceļu satīrīšanu, škeldas transportēšanas
pavaddokumentu aizpildīšanu, škeldas transportēšanu līdz Pasūtītāja ražotnei, kā arī tehnikas un
darbinieku transportēšanas izmaksas, sakaru izmaksas. Samaksa par škeldas pārvešanu (škeldas
pārvadāšana ar kravas konteinervedēju bez piekabes no krautuves līdz tuvākajai vietai, kur iespējams
konteineru pārkraut no kravas konteinervedēja uz piekabi. Cena par škeldas pārvešanu nav
piemērojama gadījumos, kad tiek veikta kravas komplektēšana no vairākām krautuvēm.
7.2. Uzņēmējam ir pienākums izrakstīt rēķinu/pavadzīmi atsevišķi ciršanas atlieku šķeldošanas un škeldas
transportēšanas pakalpojumam vismaz reizi mēnesī par izpildītajiem Darbiem, kas veikti līdz attiecīgā
mēneša pēdējai dienai, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas
akta Līdzēju pārstāvju abpusējas parakstīšanas.
7.3. Pasūtītājs Uzņēmēja izrakstīto rēķinu apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanas dienas, ja Uzņēmējs ir Līgumā noteiktajā kārtībā laikus iesniedzis rēķinu.
7.4. Veicot aprēķinu par veiktajiem Darbiem, par pamatu tiek ņemti Līguma 3.pielikumā noteiktie
izcenojumi un ciršanas atlieku/apauguma šķeldošanas un škeldas transportēšanas Darbu pieņemšanas
– nodošanas aktā norādītais Līdzēju pārstāvju abpusēji apstiprinātais veikto Darbu apjoms (ber.m3)
transportēšanas attāluma intervālos.
7.5. Galīgais norēķins par Līgumā minētiem Darbiem, tiek veikts, pamatojoties uz škeldas realizācijas vietā
piegādāto un uzmērīto škeldas apjomu.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
Gadījumā, ja Uzņēmējs neveic Darbus (ciršanas atlieku pārstrādi) darba uzdevumā noteiktajā termiņā,
Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.2% apmērā no atlikušā līguma apjoma vērtības par katru
kavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma vērtības. Ja Uzņēmējs rakstiski
laikus nav informējis Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas kavē Darbu veikšanu, uzskatāms, ka
šādi apstākļi nepastāv.
Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic norēķinus par saņemto pakalpojumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Uzņēmējam līgumsodu 0.2% apmērā no kavētā maksājuma vērtības par katru kavēto dienu, bet
kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma vērtības. Ja Pasūtītājs rakstiski laikus nav informējis
Uzņēmēju par objektīviem apstākļiem, kas kavē apmaksas veikšanu, uzskatāms, ka šādi apstākļi
nepastāv.
Gadījumā, ja Uzņēmējs pēc ciršanas atlieku pārstrādes darbu beigšanas atkārtoti neveic cirsmas vai
augšgala krautuves vietas satīrīšanu atbilstoši ciršanas atlieku pārstrādes uzdevumā noteiktajām
prasībām, un Pasūtītājs jau ir rakstveidā par to brīdinājis Uzņēmēju, Pasūtītājam par katru nākošo
gadījumu ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 70 (septiņdesmit euro) apmērā.
Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas
nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa līdz saistību veikšanai vai
apmaksas veikšanai.
Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

9. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no
Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas
Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto.
10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
10.1. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs
- pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
1.
Pielikums - Tehniskā specifikācija;
2.
Pielikums - Pretendenta tehniskais piedāvājums.
3.
Pielikums – Pretendenta finanšu piedāvājums.
10.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, izņemot
gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.4. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
10.5. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu. Ja Uzņēmējam ir radušies
neparedzēti vai no Uzņēmēja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja vai var aizkavēt pakalpojuma
sniegšanu Pasūtītājam, ja par minētajiem apstākļiem laikus Līgumā noteiktajā kārtībā ir informēts
Pasūtītājs. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja izpratnē Uzņēmēja argumenti
nav pietiekami un Uzņēmējs ir apzināti kavējis pakalpojuma sniegšanas termiņus.
10.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
10.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
10.7.1. Uzņēmējs kavē pakalpojuma uzsākšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām;
10.7.2. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Uzņēmējs ir apzināti
sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums.
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10.7.3. Uzņēmējs atkārtoti nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem.
10.8. Līguma 10.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu) darba dienu
laikā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Uzņēmējam, veicot savstarpējus
norēķinus par veiktiem darbiem.

11.1.

11.2.
11.3.

11. KONTAKTPERSONAS
Pasūtītāja kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Pusi un uzrauga (koordinē) kvalitatīvu Līguma
izpildi ir SIA „Rīgas meži” Mežizstrādes nodaļas vadītājs Intars Āboliņš, tālr. +371 26516569, epasts: intars.abolins@riga.lv .
Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: menedžeris Kaspars Stupaks mob.tel.28391685.
Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām kontaktpersonu sastāvā vai
atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI
Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām Pušu rekvizītos.
Pasūtītājs:
Uzņēmējs:
SIA „Rīgas meži”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVEST"
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Juridiskā adrese: Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas
Rīga, LV-1034
nov., LV-4033
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Reģistrācijas Nr.: 44103028594
Banka: AS „Citadele banka”
Banka: AS „Swedbank”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001
Konta Nr.: LV52HABA0551004755088
e-pasts: rigasmezi@riga.lv
e-pasts: sarmite@latesto.ee

____________________/Aivars Tauriņš/
SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________/ Jaanus Keerberg /
SIA „NOVEST” valdes loceklis
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Līguma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.tabula
N.p.
k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

Prasības ŠĶELDOŠANAS pakalpojuma
Minimālās prasības
izpildei
Prasības ciršanas atlieku šķeldošanas tehnikai
Skaits
Vienlaicīgi viena tehnikas vienība
pakalpojumu sniegšanas vietā
Šķeldošanas jauda stundā
Ne mazāk kā 40 m3
Izmantojamā padeves iespēja-atvērums
40 cm un vairāk
Padeves manipulatora izlices garums, m
8 un vairāk
Iespēja mainīt šķeldu frakcionālo sastāvu
Aprīkots
Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības
Visiem agregātiem un iekārtām, kuras
Ciršanas atlieku šķeldošanas tehnikas
atrodas tehnikas vienības aprīkojumā jābūt
ekspluatācijas darba kārtība
darba kārtībā
Šķeldošanas tehnika nodrošināta ar darbam
Nodrošināta ar darbam nepieciešamo
nepieciešamo degvielu, smērvielām u.c.
degvielu, smērvielām u.c. materiāliem
materiāliem
Prasības tehnikas operatoram
Kvalifikācijas prasības personālam, kas
Atbilstošas kategorijas traktortehnikas
nodrošina pakalpojumu
vadītāja vai automašīnas autovadītāja un
hidromanipulatora vadītāja apliecība, ar
spēkā esošu derīguma termiņu.
2.tabula A

N.p.
k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Prasības BIRSTOŠU KRAVU
PĀRVADĀJUMA pakalpojuma izpildei
Tehnika birstošu kravu pārvadāšanai
Skaits
Pašizgāzēja vilcējs
Puspiekabe vai konteiners
Darba specifika
Birstošu kravu pārvadāšanas tehnikas
izpildāmie darbi
Kopējā birstošu kravas pārvadāšanas tehnikas
ietilpība, ber.m3
Normatīvo prasību ievērošana

2.3.
3.

Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības

3.1.

Birstošu kravu pārvadāšanas tehnikas
ekspluatācijas darba kārtība

3.2.

4.

Birstošu kravu pārvadāšanas tehnika
nodrošināta ar darbam nepieciešamo
degvielu, smērvielām, u.c. materiāliem
Kvalifikācijas prasības personālam –
autovadītājiem, kas nodrošina
pakalpojumu

Minimālās prasības
Jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija
Vienlaicīgi vismaz vienas tehnikas vienība
pakalpojumu sniegšanas vietā
Aprīkots
Aprīkots
Šķeldas iekraušana, pārvadāšana,
izkraušana
60 un vairāk
Darba jāievēro LR normatīvajos aktos
noteiktās vides aizsardzības, ugunsdrošības
prasības, PEFC un darba aizsardzības
prasības
Visiem agregātiem un iekārtām, kuras
atrodas tehnikas vienības aprīkojumā jābūt
darba kārtībā
Nodrošināts ar darbam nepieciešamo
degvielu, smērvielām u.c. materiāliem.
Atbilstošas kategorijas automašīnas
autovadītāja apliecība, ar spēkā esošu
derīguma termiņu.
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2.tabula B
N.p.
k.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Prasības BIRSTOŠU KRAVU
PĀRVADĀJUMA pakalpojuma izpildei
Tehnika birstošu kravu pārvadāšanai
Skaits
Pašizgāzēja vilcējs ar trīs tiltiem no kuriem
vismaz divi ir velkoši
Puspiekabe vai Konteiners
Darba specifika
Birstošu kravu pārvadāšanas tehnikas
izpildāmie darbi
Kopējā birstošu kravas pārvadāšanas tehnikas
ietilpība, ber.m3
Normatīvo prasību ievērošana

6.3.
7.

Materiāltehniskā nodrošinājuma prasības

7.1.

Birstošu kravu pārvadāšanas tehnikas
ekspluatācijas darba kārtība

7.2.

8.

Birstošu kravu pārvadāšanas tehnika
nodrošināta ar darbam nepieciešamo
degvielu, smērvielām, u.c. materiāliem
Kvalifikācijas prasības personālam –
autovadītājiem, kas nodrošina
pakalpojumu

Minimālās prasības
Jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija
Vienlaicīgi vismaz viena tehnikas vienība
pakalpojumu sniegšanas vietā
Aprīkots
Aprīkots
Šķeldas iekraušana, pārvadāšana pa
bezseguma ceļiem (pārsvarā smilts
segums), izkraušana
60 un vairāk
Darbā jāievēro LR normatīvajos aktos
noteiktās vides aizsardzības, ugunsdrošības
prasības, PEFC un darba aizsardzības
prasības
Visiem agregātiem un iekārtām, kuras
atrodas tehnikas vienības aprīkojumā jābūt
darba kārtībā
Nodrošināts ar darbam nepieciešamo
degvielu, smērvielām u.c. materiāliem.
Atbilstošas kategorijas automašīnas
autovadītāja apliecība, ar spēkā esošu
derīguma termiņu.
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Līguma 3.pielikums
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