SIA “Rīgas veselības centrs” līguma

Nr.

RVC 2016/26

SIA “DEPO DIY” līguma

Nr.

__________

LĪGUMS
par kokskaidu granulu piegādi filiālei “Bolderāja”
Rīgā

2016.gada __.decembrī

SIA “Rīgas veselības centrs”, reģ. Nr.50103807561, juridiskā adrese Valdeķu
iela 57, Rīga, LV–1058 (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), kuru uz statūtu pamatu pārstāv tā
valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa un valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze, no vienas
puses, un
SIA “DEPO DIY”, reģ. Nr.50003719281, juridiskā adrese Noliktavu iela 7,
Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 (turpmāk - Pārdevējs), kuru uz statūtu pamata
pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti – Puse(-s), apzinādamies savas
darbības juridisko nozīmi un sekas, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, un
pamatojieties uz iepirkuma procedūras „Kokskaidu granulu piegāde filiālei
“Bolderāja”” (ID Nr.2016/26) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pārdevējs pārdod un Pasūtītājs pērk augstākās kvalitātes kokskaidu granulas
(turpmāk - Preces).
Preču specifikācija un apjoms noteikts Līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskais
piedāvājums”, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā.
Pārdevējs apņemas piegādāt Preces 24 kalendāro mēnešu periodā no līguma
noslēgšanas dienas.
Pārdevējs pārdod Preces atsevišķās partijās saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu,
noformējot par katru partiju atsevišķu preču pavadzīmi – rēķinu.
Pārdevējs apņemas Preces piegādāt, izkraut un novietot Pasūtītāja noliktavā
Kapteiņu ielā 7, Rīgā.
Preču kvalitātei jāatbilst tehniskajai specifikācijai.
2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma kopējā summa ir 20 616.00 EUR (divdesmit tūkstoši seši simti
sešpadsmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
Preces cenas noteiktas Līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums”, kas
atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā.
Līgumcenā ir iekļautas visas Preču izmaksas, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi
izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preču piegādi Pasūtītājam.
Kopējo līgumcenu veido Preču partiju sasummētā vērtība, kuras Pasūtītājs ir
pasūtījis šī līguma darbības laikā.
PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu
regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā
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2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

ar preču piegādes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot
atsevišķus grozījumus pie šīs vienošanās.
Norēķini par piegādātajām precēm notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu
uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu.
Pasūtītājs apņemas apmaksāt piegādātās kvalitatīvās Preces 10 (desmit) darba
dienu laikā, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu un Pušu parakstītu preču
pavadzīmi-rēķinu pēc Preču piegādes dienas.
Par Preču apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu
uz Pārdevēja līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Ja piegādātas nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, par ko
līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Precēm notiek pēc tās
apmaiņas pret kvalitatīvām un atbilstošām līguma noteikumiem.
Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt Preču iegādi vai atteikties no tās, pamatojoties uz
faktisko nepieciešamību. Pasūtītājs šī līguma darbības laikā negarantē pilnu
pasūtījuma izpildi jeb kopējās līgumcenas izlietošanu.
Preču cenas visā Līguma darbības laikā ir nemainīgas.

3. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pārdevējs apņemas veikt tehniskajai specifikācijai un apjomam atbilstošu Preču
piegādi (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu).
3.2. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Līguma 7.1.punktā noteiktajā termiņā.
3.3. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi atbilstošā iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu
Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
3.4. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi līguma noteiktā kārtībā un termiņā.
Pārdevējs nodrošina piegādātās Preces izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja
noliktavā.
3.5. Pārdevējs nodrošina Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
3.6. Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu,
kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
3.7. Pārdevējs apņemas līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pasūtītāja
iepriekšējas rakstveida atļaujas.
3.8. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pasūtītājam izdevīgā darba laikā, kā arī
piegādes laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās ārstniecības iestādes
normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot traucējumus u.tml.
3.9. Pārdevējs uzņemas veikt Līguma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem:
3.9.1. šī Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Līguma izpildi,
izmantojot savas profesionālās zināšanas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt
no krietna un rūpīga uzņēmēja;
3.9.2. izpildīt citas šajā Līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.
3.10. Pārdevējs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu izpildi, kā arī par
kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīta pakalpojuma sniegšanu
Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī uzņemties atbildību par
zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam un/vai trešajai personai jebkāda iemesla
(izņemot nepārvaramas varas apstākļus un Pasūtītāja prettiesisku rīcību) un/vai
jebkādas Pārdevēja rīcības dēļ, t.sk. arī par zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā
ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu.
2

3.11. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo pakalpojumu gaitu, ko

paredz šis Līgums.
3.12. Pārdevējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus darbus,
kuri Līgumā nav uzdoti.
3.13. Pārdevējam ir pienākums novērst nepilnības nekavējoties, bet ne ilgāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā
arī par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīta pakalpojuma
apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Ja Pasūtītājs neapmaksā
Pārdevējam iesniegtos rēķinus vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
rēķina saņemšanas dienas, Pārdevējs ir tiesīgs apturēt pakalpojuma sniegšanu,
līdz rēķina samaksas brīdim.
Pasūtītāja pienākums ir sniegt informāciju, kas nepieciešama Pārdevējam Līguma
saistību izpildei.
Pasūtītājs ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pārdevēja informāciju par
pakalpojuma izpildes gaitu, izteikt pretenzijas par pakalpojuma sniegšanu vai tā
gaitu, kā arī par Līguma izpildi kavējošiem faktoriem.
Ja saņemot preci, tiek konstatēts kvalitātes trūkums vai preces neatbilstība
Pasūtītāja norādījumiem, Pārdevējs tos apņemas novērst par saviem līdzekļiem.
Šādā gadījumā Puses sastāda aktu, kurā fiksē konstatētos trūkumus un to
novēršanas termiņu.
Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajai
personai jebkāda iemesla un/vai jebkādas Pārdevēja rīcības dēļ, t.sk. arī ja
Pārdevējs neievēro šī Līguma noteikumus, šī Līguma darbības laikā.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otru
Pusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pārdevējs savus pienākumus veic
Pircējam nepieņemamā kvalitātē un/vai nepilda šī Līguma 3.10. un 3.11.punkta
prasības.
Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no
Pārdevēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt
pretenzijas, ja tā neatbilst līguma noteikumiem.
Pasūtītājs veic līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un līguma
noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu līguma noteiktajā
kārtībā.
Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties lauzt Līgumu, nesedzot zaudējumus, kas
Pārdevējam varētu rasties sakarā ar atkāpšanos no Līguma, ja Pārdevēja vainas
dēļ pakalpojuma izpildei tiek kavēta vairāk nekā 10 (desmit) dienas vai Pārdevējs
nevar izpildīt tehniskajai specifikai atbilstošu pakalpojumu.

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja

pienākums ir 1 (vienas) darba dienas laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un līguma
noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.1.1. Pārdevējam nav pienākums veikt Preces apmaiņu, ja tā zaudējusi savu
kvalitāti un/vai atbilstību Līguma noteikumiem dēļ tās neatbilstošas lietošanas
un/vai uzglabāšanas no Pasūtītāja puses.
Ja Pārdevējs kavē Preču piegādi saskaņā ar līguma 7.1.punktu noteikto termiņu,
tad Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no kavētās piegādes
kopsummas par katru kavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.
Ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu līguma 2.6.punktā noteiktajā termiņā, tad
Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5% apmērā no neapmaksātās piegādes
kopsummas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie
radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas
neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda
attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs, un vienu šī akta
oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei.
Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu
atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
6. NEPĀRVARAMĀ VARA

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par
nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un
tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes, embargo,
streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz
tiem atsaucas.
Pusei, kurai ir iestājušies neparedzētie apstākļi, nekavējoties jāinformē otru Pusi
par šo apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai no
Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļai, uz kuru attiecas
minētie apstākļi.
Ja Līgums tiek izbeigts līguma 7.4. punktā noteikto iemeslu dēļ, tad Pusei, kas
izbeidz līgumu, nav pienākums atlīdzināt ar līguma izbeigšanu un saistību
neizpildi radītos zaudējumus, bet Puses apņemas veikt savstarpēju norēķinu par
jau saņemtajām precēm.
7. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

7.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces un nodot Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu

laikā pēc Pasūtītājā pilnvarotās personas pieprasījuma saņemšanas.
veic Preces pasūtījumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai
telefoniski vai nosūtot pasūtījumu elektroniski uz Piegādātāja elektronisko pasta
adresi.
7.3. Piegādājamās Preces daudzumu Puses saskaņo pirms katras konkrētās Preces
piegādes.
7.2. Pasūtītājs
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7.4. Par Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pasūtītājam nodod
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

preces un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta attiecīgās pavadzīmes - rēķinus.
Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preces (visu vai daļu no piegādājamās partijas)
nav piegādājis vai piegādājis nekvalitatīvas Preces, tiek sastādīts defekta akts,
kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus.
Preces ir nodotas ar brīdi, kad šā līguma Puses ir parakstījušas Preču pavadzīmi
rēķinu.
Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pasūtītājs nepieņem.
Puses vienojas, ka Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšana iespējama vienīgi pēc
defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
Pārdevējs apņemas preces nogādāt Pasūtītāja norādītajā telpā.

8. GARANTIJA
8.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes, atbilstošā

iepakojumā un atbildīs visu to normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
8.2. Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos
nemainīga Preces kvalitāte.
9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN TĀ IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Līgums stājās spēkā ar dienu, kad to paraksta abas Puses un ir spēkā 24

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

kalendāros mēnešus vai līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās kopējās līgumcenas
sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties lauzt līgumu šādos gadījumos:
9.2.1. ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu
iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju;
9.2.2. ja Pārdevējs atkārtoti nepiegādā Preci šajā līgumā noteiktā termiņā;
9.2.3. ja Pārdevējs atkārtoti piegādā šī līguma noteikumiem neatbilstošu Preci;
9.2.4. ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;
9.2.5. ja Pārdevējs atkārtoti neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda
kādas no Līgumā noteiktajām saistībām un ja Pārdevējs šādu neizpildi nav
novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma
saņemšanas;
9.2.6. ir notikusi Pārdevēja likvidācija vai Pārdevējam ir uzsākts maksātnespējas
process.
Pārdevējam, rakstiski brīdinot Pircēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ir tiesības
vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
9.3.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumu vai citas
Līgumā paredzētās saistības un saistību izpilde nav novērsta 10 (desmit)
darba dienu laikā no Pārdevēja brīdinājuma saņemšanas;
9.3.2. nevienojoties ar Pārdevēju, Pasūtītājs pilnīgi vai daļēji nodod Līguma vai
tā daļas izpildi citai personai.
Pasūtītāja atkāpšanās no līguma neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.
Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, rakstiski paziņojot par to
otrai Pusei vismaz vienu mēnesi iepriekš.
Pusēm ir tiesības savstarpēji rakstveidā vienojoties, nebūtiski grozīt līguma
noteikumus.
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10. PUŠU PILNVAROTĀS PERSONAS
10.1. Pasūtītāja pilnvarotās personas ir SIA „Rīgas veselības centra” filiāles

“Ķengarags”
saimniecības
pārzinis
Jānis
Klajums,
janis.klajums@rigasveseliba.lv; tālrunis 29197980.
10.2. Pasūtītājs apliecina, ka Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas paraksta, apzīmogo
Pavadzīmi, ir tiesīga to darīt Pasūtītāja vārdā bez īpaša rakstiska pilnvarojuma, kā
arī ar savu parakstu Pasūtītāja vārdā akceptē Pavadzīmē norādīto informāciju,
līdz ar to Pārdevējs atzīst par saistošām šādā veidā Pasūtītāja pārstāvja uzņemtās
saistības, tāpēc Pasūtītājs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Pārdevēju.
10.3. Pārdevēja pilnvarotā persona ir Kristiāna Kaļva. Pārdevēja pilnvarotā persona
pieņem Pasūtītāja pasūtījumus pa tālruni 67064550 vai e-pastu:
pasutijumi@depo.lv
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Līgums var tikt papildināts vai grozīts, pusēm savstarpēji vienojoties. Līgumā
nav pieļaujami būtiski grozījumi Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Jebkuras
līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveida vienošanās veidā un
pēc tās parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām (t.sk. ar diviem
pielikumiem), divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, bet otrs – pie Pārdevēja.
Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir šī līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz šā līguma
11.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu adreses un/vai rekvizīti, tad tas
jāpaziņo otrai Pusei triju darba dienu laikā.
12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS
SIA “Rīgas veselības centrs”
Reģ. Nr. 50103807561
Valdeķu iela 57, Rīga, LV-1058
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV13UNLA0050022263669

______________________________
Valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa
______________________________
Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze

PĀRDEVĒJS
SIA “DEPO DIY”
Reģ.Nr.50003719281
Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV2130
Bankas nosaukums: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV29UNLA0050006063023
___________________________________
Valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis
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Pielikums Nr.1 Līgumam
SIA “Rīgas veselības centrs” līguma

Nr.

RVC 2016/26

SIA “DEPO DIY” līguma

Nr.

__________

Tehniskais piedāvājums
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Cietā kurināmā - fasēto kokskaidu granulu piegāde.
Kokskaidu granulas paredzētas GRANDEG GD 100kw apkures katla kurināšanai.
Piegādes daudzums: 160 tonnas kokskaidu granulas.
Piegādes jānodrošina iepirkuma līguma darbības periodā (24 mēneši).
Kokskaidu granulu tehniskie parametri:
 Augstākās kvalitātes gaišās granulas;
 Izgatavotas no tīras koksnes bez mizas un smilšu piejaukuma, tās nedrīkst saturēt
līmes;
 Cieši sapresētas no sausām sasmalcinātām kokskaidām;
 Ekoloģiski tīri;
 Bez ķīmiskiem piemaisījumiem;
 Mehāniski labi noturīgām bez skaidu smalkumiem;
 Bez svešķermeņiem;
 Ģeometriskais lielums var būt robežās no 6-10 mm diametra, 12-20 mm garuma;
 Pelnu saturs robežās līdz 0,5% Din+
 Relatīvais mitrums līdz 8%
 Siltumspēja 4100-4700 kcal/kg;
 Pelnu kušanas temperatūra ne mazāk kā 1500° un vairāk;
 Blīvums 630-750 kg uz kubikmetru;
 Granulas jāpiegādā maisos no 15-30kg.;
 Jānodrošina kokskaidu granulu iesaiņošanu mitrumizturīgos maisos, kas paredzēti
ilgstošai uzglabāšanai.
 Vienreizējas piegādes apjoms: 10 tonnas.
Jānodrošina fasēto kokskaidu granulu piegādi piegādātāja iepakojumā ar savu transportu
kurināmajā noliktavā pēc adreses – SIA” Rīgas veselības centrs”, filiāle "Bolderāja",
Rīgā, Kapteiņu ielā 7, LV - 1016. Jānodrošina granulu izkraušana un novietošana
noliktavā ar savu darbaspēku.
Preces cenā iekļautas piegādes, izkraušanas un krāvēju darba izmaksas;
Pasūtījums jāizpilda 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma
saņemšanas par atsevišķas piegādes veikšanu. Preču pasūtīšana notiek pa tālruni vai
e-pastu.

PASŪTĪTĀJS

PĀRDEVĒJS

_____________________________
Valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa

___________________________________
Valdes priekšsēdētājs Andris Kozlovskis

______________________________
Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze
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