2.pielikums
Apes novada domes
08.04.2019. ārkārtas sēdes lēmumam Nr.67
(protokols Nr.6.2 .p.)

KOKMATERIĀLU PIRKUMA LĪGUMS Nr.____/19
Apē, Apes novads,

2019.gada ___._____________

Apes novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000035872, juridiskā adrese: Stacijas iela 2,
Ape, Apes novads, LV-4337, izpilddirektora Viestura DANDENA personā, kurš rīkojas pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām” un Apes novada pašvaldības 2013.gada 28.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā saukts “Pārdevējs” no
vienas puses, un
_____________________________________________________________________________
(fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas pilns nosaukums un rekvizīti),
turpmāk tekstā - Pircējs, kopā abi saukti - Puses, bez viltus maldības un paužot brīvu gribu, pamatojoties
uz Apes novada domes 2019.gada 08.aprīļa lēmuma Nr. „Par Apes novada pašvaldības kustamās
mantas (kokmateriālu) nosacītās cenas un atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu” noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, kas ir saistošs Pusēm un Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem:
I.
Līguma priekšmets un pirkuma maksa
1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk Apes novada pašvaldības īpašumā esošos kokmateriālus ar kopējo
apjomu 137,81 m3, turpmāk tekstā saukti – Materiāli.
2. Pircējs ir iepazinies, un tam ir zināms Materiālu apjoms un to kvalitāte.
3. Par šī Līguma 1.punktā minēto Materiāliem Pircējs maksā Pārdevējam līgumcenu EUR_________
_________________ (summa vārdiem). Līgumcenā tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā
nodrošinājuma nauda EUR _______ apmērā (summa vārdiem) un PVN 21%
EUR_____________(summa vārdiem), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kopā
EUR___________________________(summa vārdiem).
II. Norēķinu kārtība
4. Pircējs apņemas iemaksāt Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā šī Līguma 2.punktā noteikto
līgumcenu EUR___________ apmērā 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc izsoles dienas pamatojoties
uz izsoles rezultātiem un šī līguma pamata. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu pēc naudas
ieskaitīšanas Pārdevēja kontā un maksājuma uzdevuma uzrādīšanas.
5. Ja Pircējs nav veicis Līgumā noteikto apmaksu pilnā apmērā, iemaksātā nodrošinājuma nauda tam
netiek atmaksāta.
III.
Īpašie noteikumi
Pircējs ir tiesīgs uzsākt Materiālu izvešanu tikai pēc pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā un
Materiālu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
7. Materiālu izvešana notiek ar Pircēja transportu.
8. Ja Līguma darbības laikā netiek ievēroti šī Līguma nosacījumi, Pircējs uzņemas visu atbildību par
nodarītajiem zaudējumiem Pārdevējam un trešajām personām.
9. No Līguma slēgšanas brīža uz Pircēju pāriet visi riski, kas ir saistīti ar stihisko nelaimju izraisītiem
zaudējumiem.
10. Pildot saistības saskaņā ar Līgumu, tiek piemēroti vispārpieņemtie ”force majeure” principi, par
kādiem tiek uzskatīti arī valsts varas un pārvaldes institūciju akti, kas padara Līguma nosacījumu
izpildi neiespējamu, vai būtiski to apgrūtina. Par „force majeure” apstākļiem uzskatāmi:
ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, kara darbība, blokādes un, ja tās sekas ietekmēja esošā Līguma
izpildīšanu. Tādā gadījumā Līguma saistību izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā
darbojas nepārvaramas varas apstākļi.
6.

11. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai pilnu esošā Līguma saistību neizpildīšanu, ja
tās ir nepārvaramas varas sekas – kuras rezultātā ir gājuši bojā Materiāli. Tādā gadījumā Pircējam
tiek atmaksātas veiktās iemaksas.
12. Ja augstāk minētās nepārvaramas varas sekas darbojas ilgāk nekā vienu mēnesi, katrai no Pusēm
ir tiesības atteikties no šī Līguma saistību izpildes. Tādā gadījumā ne vienai no Pusēm nav tiesību
pieprasīt no otras Puses kompensāciju par iespējamiem zaudējumiem.
13. Abas puses apņemas nekavējoties rakstiski paziņot otrai pusei par nepārvaramas varas apstākļu
darbības sākumu un beigām.
14. Līgumā noteiktā Materiālu pārdošana tiek uzskatīta par izpildītu, kad Puses ir parakstījušas preču
pavadzīmi.
IV.
Noslēguma noteikumi
15. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām.
16. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā
neatņemama sastāvdaļa.
17. Līgums sastādīts un parakstīts valsts valodā divos eksemplāros, no kuriem viens – Pircējam, viens
– Pārdevējam. Visiem eksemplāriem vienāds juridiskais spēks.
18. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
19. Pārdevējs un Pircējs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina, ka Pusēm nav un nebūs
pretenziju par Materiālu apjomu un kvalitāti, un apliecina to ar savu parakstu.
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