Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus enerģētiskās šķeldas piegādei SIA “Krāslavas nami”
Identifikācijas Nr. KN2022/1(SPS)
SIA “Krāslavas nami” vēlas iegādāties koksnes kurināmo (enerģētisko šķeldu) siltumenerģijas
ražošanai laika periodā no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada aprīlim katlumājas ikdienas
darbības nodrošināšanai un aicina ieinteresētus piegādātājus iesniegt savus piedāvājumus saskaņā ar
sekojošo informāciju:
Informācija pretendentiem par iespēju slēgt līgumus par koksnes kurināmā
(enerģētiskās šķeldas) piegādi SIA “Krāslavas nami” vajadzībām.
1. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs: SIA „Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, adrese: Brīvības ielā 5, Krāslavā,
Krāslavas novads, LV5601, AS „Swedbank” konts: LVHABA0551032124704; tālr. 65681570, epasts: info@kraslavasnami.lv. Kontaktpersona valdes loceklis Valentīns Semjonovs, tālr.65681562.
SIA “Krāslavas nami” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (siltumenerģijas ražotājs un
piegādātājs), kas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 10.panta (1) daļas
16.punktu slēdz līgumus par kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, nepiemērojot likumā noteiktās
iepirkuma procedūras. Šis ir brīvprātīgs paziņojums ar mērķi izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu kurināmā piegādei.
1.2. Kurināmā veids, ko plāno iegādāties pasūtītājs: enerģētiskā koksnes šķelda saskaņā ar
tehnisko specifikāciju. Paredzamais enerģētiskās koksnes šķeldas kopējais piegādes apjoms
periodam no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada aprīlim sastāda 15 000 m3 (beramie kubikmetri).
1.3. Prasības kurināmā kvalitātei, raksturojumi, mērvienības koeficienti ir norādītas tehniskajā
specifikācijā. Pretendentam aizpildot piedāvājumu par kurināmā piegādi, jāievēro tehniskajā
specifikācijā norādītie parametri piedāvājamām kurināmā veidam. Pasūtītājām nav pienākuma
iepirkt visus tehniskajā specifikācijā norādītos kurināmā veidus. Pasūtītājs izvēlas saimnieciski
izdevīgāko kurināmā veida un cenas piedāvājumu pēc saviem ieskatiem un nosāka katra kurināmā
veida iegādes apjomus, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.
1.4. Līguma izpildes vieta: kurināmā piegādes vieta – Latgales ielā 14, Krāslavā, Krāslavas novads.
1.5. Līguma izpildes laiks: saskaņā ar individuālo piegādes grafiku katram piegādātājam laika
periodā no līguma noslēgšanas dienas 2022.gada janvārī līdz 2022.gada aprīlim (piegādes paredzētas
ikdienas siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai katlumājā).

2. Prasības pretendentiem
2.1. Prasības pretendenta kvalifikācijai
2.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas republikas uzņēmumu reģistrā vai identiskā reģistrā
ārvalstīs.
2.1.2. Pretendentam nav konstatēti apstākļi, kas noteikti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48. panta (1) daļā kā pretendentu izslēgšanas noteikumi, kā arī nav
konstatēti apstākļi, ka pretendents kā līgumslēdzēja puse iepriekš nav pildījis ar Pasūtītāju
noslēgto iepirkuma līgumu (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta
(2) daļas 1.punkts).
2.1.3. Pretendentam ir tehniskās iespējas saražot un piegādāt kurināmo atbilstoši tehniskajai
specifikācijai un pretendenta piedāvājuma apjomam. Pretendenta īpašumā/rīcībā ir gatavas
šķeldas krājumi un/vai izejmateriāli (koksne, kokapstrādes atkritumu), kā kvalitāte atbilst
pretendenta piedāvātā kurināma kvalitātei atbilstoši tehniskajā specifikācijā iekļautām
prasībām, un šādu krājumu vai izejmateriālu apjoms ir pietiekošs pretendenta piedāvājuma
izpildes nodrošināšanai.
3. Piedāvājuma sagatavošana un iesniedzamie dokumenti
3.1. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība:
3.1.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu, izmantojot nolikumam pievienotās formas
(pielikumā Nr.1.).
3.1.2. Pretendenta piedāvājuma spēkā esamības

termiņš:

līdz 2022.gada 31.janvārim.

Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu.
3.1.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
pasūtītājam. Pretendentu piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
3.1.4. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas telefona numurs un e-pasts, un jābūt atzīmei
„Piedāvājums

koksnes

kurināmā

piegādei

SIA

“Krāslavas

nami”.

Pretendenti

piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 17.janvāra, plkst. 14:00, SIA „Krāslavas nami”
(Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas novads), iesniedzot personīgi darba dienās darba laikā
(no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst.8:00-12:00, 12:30-17:15; piektdienās plkst. 8:0013:00) vai atsūtot pa pastu līdz norādītājām termiņam. Pretendenti līdz norādītājām laikam
var

iesniegt

piedāvājumus

arī

elektroniski,

nosūtot

piedāvājumu

uz

e-pastu:

info@kraslavasnami.lv. Elektroniski iesniegtajām piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu
elektronisko parakstu.
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3.2. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti:
3.2.1. Pretendents sagatavo piedāvājumu atbilstoši pielikumam Nr.1., aizpildot visu nepieciešamo
informāciju un ar pilnvarotā pārstāvja parakstu to apliecinot. Gadījumā, ja kurināmo plānots
importēt no trešajām valstīm, piedāvājumam jāpievieno pretendenta apliecinājums, ka
līguma izpildes laikā katrai kravai tiks pievienots radioloģiskās pārbaudes dokuments, kas
apliecina, ka koksnes kravas radioaktivitāte nepārsniedz Latvijas republikas Ministru
kabineta noteikumos noteiktās normas.
4. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
4.1. Piedāvājumus pasūtītājs izskata bez pretendentu piedalīšanas. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai
tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri iesniedza visu p.3.2. pieprasīto informāciju p.3.1.
noteiktajā kārtībā.
4.2. Latvijas republikas uzņēmumu reģistra datus par pretendentu pasūtītājs pārbauda patstāvīgi,
izmantojot publiski pieejamo informāciju. Pasūtītājs pārbauda pretendenta izslēgšanas
nosacījumu neesamību publiskajās datu bāzēs uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un lēmuma
par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu pieņemšanas dienā.
4.3. Pasūtītājs veic pārbaudes atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju
likuma 11.1 panta pirmajai un otrajai daļai attiecībā uz personām, kas norādītas minētā panta
daļās.
4.4. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta
(1) daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Šajā punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne
agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis
īsāku tās derīguma termiņu. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likumu, lai pārliecinātos par ārvalstu pretendenta amatpersonām, ārvalstī reģistrēts
pretendents iesniedz kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par valdes/padomes sastāvu un
pretendenta apliecinājumu, ka informācija aizvien ir aktuāla. Ārvalstu pretendentiem
jāiesniedz tā reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas (izdrukas no datu
bāzes), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Gadījumā, ja uz pretendentu attiecās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas
noteikumi, piedāvājums tiek noraidīts.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta atbilstību
pārbaudīt pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās un pie
pretendenta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
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4.7. Pretendentam ir jānodrošina iespēja pasūtītāja pārstāvjiem veikt pārbaudi par resursu un
krājumu esamību pretendenta rīcībā iesniegtajā piedāvājumā norādītājās vietās trīs darba dienu
laikā no pasūtītāja lūguma. Gadījumā, ja pretendents nevar uzrādīt piedāvājumā norādīto
resursu un krājumu esamību, pasūtītājs var noraidīt pretendenta piedāvājumu.
4.8. Pasūtītājs veic pretendentu, kuri atbilst visiem uzaicinājumā minētājām prasībām un kuri ir
tiesīgi veikt piegādi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanu sekojošā kārtībā:
4.8.1. Pasūtītājs analizē piedāvāto cenu līmeni katram kurināmā veidam un pieņem lēmumu par
katra kurināmā veida iegādes kopējo apjomu.
4.8.2. Pasūtītājs izvēlas pretendentus ar piedāvājumiem ar zemākām piedāvātām cenām katram
kurināmā veidam un aicina pretendentu pilnvarotus pārstāvjus uz sarunām par piegādes
nosacījumiem, grafiku un gala līguma cenu.
4.8.3. Pasūtītājam nav pienākuma iepirkt kurināmo par pretendentu piedāvājumos norādītām
cenām (arī gadījumos, ja piedāvātā cena ir viszemākā no iesniegtiem piedāvājumiem).
Gadījumā, ja pasūtītājs sarunu ceļā nevar vienoties ar pretendentu par piegādes cenu, grafiku
vai noteikumiem, pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu.
4.8.4. Pasūtītājs veic sarunas ar pretendentiem pēc kārtas sākot ar pretendentiem ar zemāko
piedāvāto cenu līmeni līdz līgumu noslēgšanai par nepieciešamā iegādes apjoma
nodrošināšanu katram izvēlētām kurināmā veidam.
5. Iepirkuma līguma noteikumi
5.1. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar līguma projektu (pielikumā).
5.2. Katram pretendentam tiek sastādīts individuāls piegādes grafiks.
5.3. Pasūtītājs veic apmaksu 5 darba dienu laikā no katras partijas piegādes brīža.
Pielikumā:
-

Tehniskā specifikācija;

-

Līguma projekts;

-

Piedāvājuma formas.

Krāslavā, 2022.gada 6.janvārī
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Tehniskā specifikācija
Pretendentam jānodrošina piegādājamas šķeldas kvalitāti saskaņā ar sekojošo specifikāciju:
Piedāvātais
kurināmais

Enerģētiskā šķelda

Mērvienība (m3)

Preces veids

Beramais
kubikmetrs
ar blīvuma k = 1,00
pie mitruma 30-40 %
vai
ar blīvuma k = 0,98
pie mitruma 40-50 %

„Baltā” šķelda: šķelda no sasmalcinātas koksnes: malkas, koka
stumbriem bez zariem, kokapstrādes atlikumiem (nomaļiem) bez
svešu (ne koksnes) frakcijas piemaisījumiem un bez zaru
piejaukuma.

Preces īpašības

Mitrums: 30 % - 50%
Viendabīgums, minimālie
ārējie izmēri 35 x 35 mm;
maksimālie ārējie izmēri:
50 x 50 mm
„Melnā” šķelda: šķelda no kokiem, kas tiek ražota, sasmalcinot Šķelda ir dabīgā krāsā, nav
stumbru kopā ar zariem, šķelda no cirsmu ar mazvērtīgajām koku sapuvusi vai ietrunējusi.
sugām apstrādes, kas tiek iegūta, sasmalcinot koka stumbrus kopā
ar zariem, šķelda no krūmu apauguma novākšanas un
smalcināšanas, sasmalcināti cirsmas atkritumi – zari, krūmi, u.c.
bez svešiem (ne koksnes) piemaisījumiem, izņemot skujkoku
sugu zarus un saknes.

LĪGUMS PAR ŠĶELDAS PIEGĀDI Nr. (projekts)
Krāslavā

2022.gada _______

SIA “Krāslavas nami”, reģ. Nr. 45903001693, turpmāk tekstā – Pircējs, valdes locekļa Valentīna
Semjonova personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un pamatojoties uz pilnvarojumu, , no vienas
puses, un __________________, reģ. Nr. ______________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs,
_________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________________, no otras puses,
abi kopā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Pārdevēja iesniegto piedāvājumu Pircēja
uzaicinājumam Nr. KN2022/1(SPS) iesniegt piedāvājumus koksnes kurināmā piegādei SIA "Krāslavas
nami" vajadzībām, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pārdevējs saskaņā ar piegādes grafiku un atbilstoši tehniskajām specifikācijām apņemas piegādāt
Pircējam, bet Pircējs saskaņā ar Līguma noteikumiem apņemas pieņemt un apmaksāt enerģētisko
koksnes šķeldu, turpmāk Līguma tekstā saukta Šķelda.
1.2.Šķeldas kopējais piegādes apjoms Līguma darbības laikā, Šķeldas piegādes grafiks, Šķeldas
kvalitāte ir noteiktas Līguma pielikumos Nr.1. un Nr.2. Līguma ietvaros Pārdevējs apņemas
piegādāt „baltu”/”melnu” Šķeldu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
1.3.Šķeldas mērvienība – beramais kubikmetrs. Katras Šķeldas kravas apjomu nosaka saskaņā ar kravas
mērījumu aktu saskaņā ar Līguma un Līguma pielikumu noteikumiem.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.Maksa par Šķeldu, ieskaitot transportēšanas un izkraušanas izdevumus, nodokļus, nodevas un visus
citus ar Līguma izpildi saistītus izdevumus, sastāda _______ EUR (______ eiro ____ centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par vienu Šķeldas beramo kubikmetru.
2.2.Apmaksu par piegādāto Šķeldu Pircējs veic, pārskaitot preču pavadzīmē - rēķinā norādīto summu
uz Pārdevēja norādīto kontu 5 darba dienu laikā no katras partijas piegādes brīža.
2.3.Pārdevējs iesniedz Pircējam preču pavadzīmi – rēķinu Šķeldas piegādes dienā, kuru paraksta Pircēja
pilnvarota persona pēc šā Līguma 3.3.punktā norādīto darbību veikšanas.
2.4.Ja Pircējs neveic samaksu par piegādāto Šķeldu Līgumā noteiktā kārtībā, Pircējs pēc Pārdēvēja
pieprasījuma maksā līgumsodu 0,02% (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
3. ŠĶELDAS PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1.Pārdevējs nodod Šķeldu Pircējam Krāslavā, Latgales ielā 14.
3.2.Šķeldas piegāde notiek saskaņā ar Piegādes grafiku, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (Līguma
pielikums Nr.2).
3.3.Pircējs pieņem piegādāto Šķeldu, pārbaudot tās daudzumu un kvalitāti saskaņā ar tehniskajām
specifikācijām (Līguma pielikums Nr.1).
3.4.Par Šķeldas nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Šķeldu un Līdzēju
pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgu preču pavadzīmi – rēķinu.
3.5.Ja Pārdevējs grafikā noteiktajā termiņā nav piegādājis Šķeldu vai daļu no grafikā noteiktā Šķeldas
apjoma, piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām neatbilstošu
Šķeldu, par to tiek sastādīts defektu akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus vai konstatē faktu,
ka Šķelda nav piegādātā noteiktajā termiņā. Pārdevējam ir jānovērš atklāti trūkumi un jāpiegādā
Šķelda iespējami īsākā laika posmā. Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšana ir iespējama vienīgi
pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

3.6.Trūkumu novēršanas periodā Pārdevējam pēc Pircēja pieprasījuma tiek aprēķināts līgumsods
0,02% (nulle koma nulle divi procenti) apmērā no laikā nepiegādātās Šķeldas vērtības par katru
nokavēto dienu.
3.7.Parakstot Līgumu, Pārdevējs apliecina, ka Līguma ietvaros piegādājamas Šķeldas izcelsmes vieta
atrodas Eiropas Savienības robežās. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Šķeldu plānots importēt
no trešajām valstīm, Pārdevējam pirms piegādes veikšanas rakstiski ir jāpaziņo Pircējam par
Šķeldas izcelsmi un katrai kravai, kas importēta no trešajām valstīm, jāpievieno apliecinājums, ka
koksnes kravas radioaktivitāte nepārsniedz Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumos
noteiktās normas. Par Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumos noteikto radioaktivitātes
normu ievērošanu piegādājamai Šķeldai ir atbildīgs Pārdevējs, un Pārdevējs apņemas segt visas
Pircēja izmaksas un zaudējumus (ieskaitot Šķeldas utilizācijas izmaksas, valsts institūciju
piemērotas soda naudas u.c.) gadījumā, ja Šķeldai tiek konstatēts radioaktivitātes normu
pārsniegums.
4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Pārdevēja saistības:
4.1.1. Pārdevējs apņemas veikt Šķeldas piegādi saskaņā ar piegādes grafiku un tehniskajām
specifikācijām.
4.1.2. Pārdevējs apņemas Šķeldas piegādes laiku saskaņot ar Pircēja darba laiku.
4.1.3. Pārdevējs apņemas Šķeldas piegādes laikā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba
drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
4.1.4. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām
sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
4.2.
Pircēja saistības:
4.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Šķeldu šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Šķeldas nodošanai.
4.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Šķeldas pieņemšanu.
5.
IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
5.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
5.2.Ja Pārdevējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no piegādes grafikā noteiktā piegādes termiņa
notecējuma nav nodevis Šķeldu paredzētā apjomā vai kvalitātē, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt
Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam 7 (septiņas) dienas iepriekš ar ierakstīto vēstuli uz Pārdevēja
juridisko adresi. Šajā gadījumā Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma darbības izbeigšanas
datuma jānomaksā Pircējam vienreizējs līgumsods 25% (divdesmit pieci procenti) apmērā no
nepiegādātās Šķeldas vērtības.
6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi
protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība. Par nepārvaramu varu neuzskata
normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
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pieņemšanu un to stāšanos spēkā (šādā gadījumā Līdzēji vienojas par izmaiņām Līgumā, kas atbilst
jaunajām tiesību normām).
7.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1.Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena
Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šā Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
8.2.Šajā Līgumā noteikto sodu sankciju samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes,
izņemot Līguma 5.2.punktā noteikto sodu.
8.3.Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.4.Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai
izpildei vai līdz Līguma laušanai.
8.5.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs ar diviem pielikumiem (pielikums Nr.1 – tehniskā
specifikācija, pielikums Nr.2. – piegādes grafiks), kas sašūti kopā ar Līgumu, kopā katrs Līguma
eksemplārs ir uz 5 lpp. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs
glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
8.6.Pircējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē koģenerācijas stacijas brigadieri
Staņislavu Unguru, tālr. 26182419.
8.7.Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē _________, tālr. ___________.
8.8.Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Šķeldas
pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pavadzīmes–rēķina noformēšanu, iesniegšanu un
parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu,
apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta sastādīšanu.
9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

SIA “Krāslavas nami”
Reģ.Nr.45903001693
Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV5601
AS „Swedbank”, kods HABALV22
Konts LV79HABA0551032124704

Valdes loceklis V.Semjonovs_______________

______________________
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Pielikums Nr. 1
Līgumam par šķeldas piegādi
Nr.______________
Šķeldas tehniskā specifikācija
1. Pārdevējs garantē piegādātās Šķeldas kvalitāti saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju atbilstoši
Līgumā noradītajām Šķeldas veidam, un apliecina, ka tā rīcībā ir ražošanas laukumi, lai
nodrošinātu Šķeldas kvalitāti bez svešiem piemaisījumiem (zeme, akmeņi, dzelzs, sniegs,
sasalušas šķeldas pikas u.c.), kā arī izejvielu vai gatavas produkcijas krājumi kurināmā
kvalitātes un mitruma prasību nodrošināšanai visa Līguma darbības laikā.
Šķeldas mērvienība
(m3)
Beramais kubikmetrs
ar blīvuma k = 1,00
pie mitruma 30-40 %
vai
ar blīvuma k = 0,98
pie mitruma 40-50 %

Šķeldas veids

Šķeldas īpašības

„Baltā” šķelda: enerģētiskā šķelda no
sasmalcinātas koksnes: malkas, koka stumbriem
bez zariem, kokapstrādes atlikumiem (nomaļiem)
bez svešu (ne koksnes) frakcijas piemaisījumiem
un bez zaru vai mizas piejaukuma (dabīgā krāsā,
nav sapuvusi vai ietrunējusi).
„Melnā” šķelda: enerģētiskā šķelda no kokiem,
kas tiek ražota, sasmalcinot stumbru kopā ar
zariem, šķelda no cirsmu ar mazvērtīgajām koku
sugām apstrādes, kas tiek iegūta, sasmalcinot koka
stumbrus kopā ar zariem, šķelda no krūmu
apauguma
novākšanas
un
smalcināšanas,
sasmalcināti cirsmas atkritumi – zari, krūmi, u.c.
bez svešiem (ne koksnes) piemaisījumiem, izņemot
skujkoku sugu zarus un saknes (dabīgā krāsā, nav
sapuvusi vai ietrunējusi).

Mitrums: 30%-50%
Viendabīgums,
minimālie ārējie izmēri
35 x 35 mm;
maksimālie ārējie
izmēri: 50 x 50 mm

2. Šķeldas tehniskā specifikācija ir Līguma par Šķeldas piegādi neatņemama sastāvdaļa.
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

SIA “Krāslavas nami”
Reģ.Nr.45903001693
Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV5601
AS „Swedbank”, kods HABALV22
Konts LV79HABA0551032124704
Valdes loceklis V.Semjonovs

________________________

_____________________________
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Pielikums Nr. 2
Līgumam par šķeldas piegādi
Nr.______________
Šķeldas piegādes grafiks
1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka kopējais Šķeldas piegādes apjoms Līguma darbības laikā
sastāda ________________ m3.
2. Pircējs un Pārdevējs vienojas par sekojošu Šķeldas piegādes grafiku:
Piegādes periods
(mēnesis, nedēļa)

Apjoms
beramajos
kubikmetros vienā
piegādes dienā

Piegādes dienu
skaits

Apjoms
beramajos
kubikmetros
periodā kopā

2022.gada janvāris
2022.gada februāris (1.dekāde)
2022.gada februāris (2.dekāde)
2022.gada februāris (3.dekāde)
2022.gada marts (1.dekāde)
2022.gada marts (2.dekāde)
2022.gada marts (3.dekāde)
2022.gada aprīlis (1.dekāde)
2022.gada aprīlis (2.dekāde)
2022.gada aprīlis (3.dekāde)
Kopā līguma darbības laikā:

3. Šķeldas piegādes grafiks ir Līguma par Šķeldas piegādi neatņemamā sastāvdaļa.
PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

SIA “Krāslavas nami”
Reģ.Nr.45903001693
Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV5601
AS „Swedbank”, kods HABALV22
Konts LV79HABA0551032124704
Valdes loceklis V.Semjonovs
_____________________________

______________________
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