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Rīgā, 

  

  Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" (turpmāk saukts "PIRCĒJS"), __________, no vienas puses un  

SIA "ALRA" (turpmāk saukts "PIEGĀDĀTĀJS"), __________, no otras puses ( turpmāk katrs atsevišķi 

saukts "Līdzējs", abi kopā - "Līdzēji") ,  noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā- Līgums) un vienojas par turpmāk 

minēto: 

 

 

I. Īpašie noteikumi 

Preču nosaukums (kods) Preču piegādes  

  līguma 1 m³ 

cena  (bez PVN) 

Piegādājamais 

daudzums m³ 

Summa EUR 

bez PVN 

Preču piegādes  

vieta (adrese) 

 

Priedes koksne 10m    Koku balstu ražotne, 

"Dienvidnieki", 

Brankas, Cenu pag., 

Ozolnieku novads 

Priedes koksne 12m    

Priedes koksne 13m    

Priedes koksne 14m    

Rezerve, pēdējai piegādei  

Summa kopā EUR bez PVN:   

Līguma summa vārdos:  

Samaksas noteikumi: 100% pēcapmaksa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču 

pavadzīmes-rēķina saņemšanas dienas. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā 

esošiem normatīviem aktiem. 

Piegādes laiks:  no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2022.gada 31.oktobrim, saskaņā ar saskaņoto 

piegāžu grafiku (Pielikums Nr. 1). 

Preču specifikācija: Pielikums Nr. 2 Koksnes kvalitātes prasības (Tehniskās prasības). 

Īpaši nosacījumi* (ja ir) ______________________________________________________________________ 

Līguma izpildē ir saistoši arī Līguma Vispārīgie noteikumi. 
 

Vienošanās kopā ar pielikumiem parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Izpildītājs ar drošu 

elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas 

nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: dokumentiem@sadalestikls.lv. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

Pircējs - Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003857687 

PVN.reģ.nr.: LV 40003857687 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV- 1160, Latvija 

Kredītiestāde: SEB banka , kods: UNLALV2X  

Konta nr.: LV83UNLA 0050008821895 

 Piegādātājs – SIA "ALRA" 

Vienotais reģistrācijas Nr. 41203015758 

PVN reģ.nr.: LV 41203015758 

Juridiskā adrese: "Avoti", Kabiles pag. Kuldīgas nov. 

Biroja adrese: Peldu iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov. 

Kredītiestāde:, Swedbank AS kods HABALV22 

Konta nr.: LV45HABA0551000492743 

 

 

 

_____________________/ /   _________________________/ / 

 

 

_____________________/ /       

 

    Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko 

personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 

PIRKUMA LĪGUMS Nr.______ 

(par priedes stabu koksnes pirkumu un piegādi) 


