Graudu iegādes līgums Nr. 023432-001
21.05.2018
Pircējs

Pārdevējs

Nosaukums

Demo Kompānija 1

Demo Kompānija

Juridiskā adrese

Bauskas iela 51A-10, Rīga, LV-1001

Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004

Biroja adrese

Bauskas iela 51A-10, Rīga, LV-1001

Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004

PVN maksātāja numurs (ja
ir)

LV0000000000

LV40003229974

Vienotais reģistrācijas
numurs

1111111111

1111111111

Bankas konta numurs

LV83HABA00000000000

LV83HABA000000000000000

Pilnvarotais pārstāvis

Andris Demo,
saskaņā ar līgumu Nr. C124244

Jānis Demo,
saskaņā ar līgumu Nr. C124233

Saziņas tālrunis

29000001

200000

Saziņas e-pasts

andris-demo@example.com

karlis-demo@example.com

Ņemot vērā to, ka:
(A) Pircējs un Pārdevējs katrs ir Klients, kuram piešķirtas tiesības izmantot Platformu nolūkā noslēgt Darījumu;
(B) viena Puse ir ievietojusi Platformā Sludinājumu, bet otra Puse ir akceptējusi šo Sludinājumu,
Pircējs un Pārdevējs labprātīgi savā starpā noslēdz šāda satura Līgumu.

1. Termini
1.1. AgroPlatforma – SIA “AgroPlatforma”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603079818, juridiskā adrese: Elijas iela 17 - 4, LV1050, Rīga, e-pasta adrese: info@agroplatforma.lv.
1.2. Autorizācijas ierīce – ierīce, kas saņem uz Tālruņa numuru nosūtītu Autorizācijas kodu.
1.3. Autorizācijas kods – ar Elektronisko dokumentu saistīta ciparu kombinācija, kas identificē Elektroniskā dokumenta
sūtītāju – Lietotāju – un apstiprina Darījumu un citas darbības. Autorizācijas kodu sastāda AgroPlatforma un nosūta katram
Lietotājam individuāli uz Autorizācijas ierīci.
1.4. Bāzes mitrums – mitruma daudzums Precē, kas nepārsniedz pielikumā Nr.1 norādīto maksimālo vērtību.
1.5. Bāzes piemaisījumi – atkritumu piejaukums Precē, kas nepārsniedz pielikumā Nr.1 norādīto maksimālo vērtību.
1.6. Darījums – divu Klientu (Pušu) vienošanās par graudu pirkumu, kas noslēgta, izmantojot Platformu.
1.7. Elektroniskais dokuments – ar Platformas starpniecību izveidots datu kopums, kas apstiprināts ar Autorizācijas kodu.
1.8. Elektroniskais paraksts – ar Elektronisko dokumentu saistīts datu kopums, kas identificē Elektroniskā dokumenta
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sūtītāju – Lietotāju – un apliecina Elektroniskā dokumenta būtiskāko datu autentiskumu.
1.9. Fiksācijas mēnesis – Līguma pielikumā Nr. 1 norādītais Preču biržas cenas mēnesis.
1.10. Fiksācijas mēneša darbības termiņš – Fiksācijas mēneša iepriekšējā kalendārā mēneša 25. datums (ieskaitot) plkst.
17:00 pēc Latvijas laika.
1.11. Klients – fiziska vai juridiska, persona, kura noslēgusi Platformas līgumu ar AgroPlatformu.
1.12. Lietotājs – fiziska persona, kurai saskaņā ar Noteikumiem ir tiesības izmantot Platformu savā vārdā vai kā Klienta
pilnvarotai personai Klienta vārdā.
1.13. Līgums – šī Pircēja un Pārdevēja vienošanās par graudu pirkumu.
1.14. Noteikumi – Platformas lietošanas noteikumi.
1.15. Pakalpojumi – AgroPlatforma pakalpojumi, tajā skaitā, bet ne tikai Sludinājumu izvietošana, Preču cenu fiksācija,
informācijas sniegšana un citi elektroniski pakalpojumi.
1.16. Pārdevējs – definēts Līguma ievaddaļā.
1.17. Pircējs – definēts Līguma ievaddaļā.
1.18. Platforma – 1.18. AgroPlatforma izveidotas un apkalpotas interneta vietnes, kas apvienotas zem domēna vārda
www.agroplatforma.lv. un kas Klientam ļauj izmantot Pakalpojumus. Platformas vadības programmatūru nav nepieciešams
instalēt Lietotāja ierīcē (datorā, viedierīcē), tā integrēta interneta pārlūkprogrammā.
1.19. Platformas līgums – AgroPlatforma un Klienta vienošanās par Pakalpojumu izmantošanu. Platformas līguma saturu
cita starpā veido pušu vienošanās un Noteikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu.
1.20. Puse – Pircējs vai Pārdevējs, katrs atsevišķi.
1.21. Puses – Pircējs un Pārdevējs, abi kopā.
1.22. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.23. Prece – 1.23. AgroPlatforma preču katalogā norādīta prece, ar ko Puses veic pirkšanas vai pārdošanas darbības
saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.24. Preces cenas formula – Līguma pielikumā Nr. 1 norādīts Preces cenas aprēķins, kuru veido Preču biržas cena un Preču
prēmija, par ko Puses vienojas slēdzot Līgumu.
1.25. Preču prēmija – cena, par ko tiek palielināta vai samazināta Preču biržas cena, ņemot vērā Preces kvalitāti vai citus
Pušu noteiktus kritērijus.
1.26. Preces cenas fiksācija – Preces cenas noteikšana, piemērojot Preču biržas cenu šajā Līgumā un Noteikumos noteiktajā
kārtībā.
1.27. Preču birža – EURONEXT Paris.
1.28. Preču biržas cenas – EURONEXT Paris publicētās piedāvājuma (tulkojums angļu valodā – bid) Preces cenas, kas
pieejamas Platformā.
1.29. Sludinājums – Lietotāja sagatavots un publicēšanai apstiprināts informācijas kopums par Darījumu, kuru Klients vēlas
veikt ar citu Klientu.
1.30. Tālruņa numurs – Platformas līgumā norādīts tālruņa numurs, kuru izmanto Klients vai Lietotājs, lai identificētu sevi un
veiktu darbības Platformā.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pārdevējs atbilstoši šā Līguma noteikumiem pārdod un piegādā Pircējam, bet Pircējs pērk no Pārdevēja Preci, kas
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norādīta Līguma pielikumā Nr. 1.

3. Preces cena
3.1. Precei tiek noteikta bāzes cena 100 EUR/t bez PVN, kas var tikt grozīta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.2. Preces cena tiek pārrēķināta, piemērojot Preces cenas fiksāciju un Preces cenas formulu.
3.3. Papildus Preces cenai Pircējs maksā Pārdevējam arī attiecīgu PVN (ja piemērojams) pēc spēkā esošās likmes. Preces
piegādes izdevumi ir ietverti Preces cenā.

4. Preces kvalitāte
4.1. Precei jābūt labā stāvoklī, tīrai, ģenētiski nemodificētai, bez neraksturīgas smakas un pelējuma. Piesārņojums ar labību
kaitēkļiem un toksiskām vielām nav pieļaujams.
4.2. Preces kvalitātes minimālie kritēriji norādīti Līguma pielikumā Nr. 1.
4.3. Ja atkritumu piejaukumi pārsniedz Līguma pielikumā Nr.1 norādīto maksimālo vērtību (Bāzes piemaisījumi), tad Pircējs
veic svara pārrēķinu, izmantojot graudu atkritumu pārrēķina formulas. Piemaisījumu daudzums tiek noteikti Pircēja
laboratorijā.
4.4. Ja mitruma daudzums pārsniedz Līguma pielikumā Nr.1 norādīto maksimālo vērtību (Bāzes mitrums), tad Pircējs veic
svara pārrēķinu, izmantojot graudu mitruma pārrēķina formulas. Preces mitrums tiek noteikts Pircēja laboratorijā.
4.5. Ja Preces kvalitāte, tajā skaitā piemaisījumu apjoms un mitrums, neatbilst Līguma prasībām, Puses rīkojas vienā no
turpmāk norādītajiem veidiem:
4.5.1. Pircējs vienpusēji atsakās pieņemt nekvalitatīvo Preci, tā uzskatāma par nepiegādātu, un Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu atbilstoši Līguma 10.3. punkta noteikumiem;
4.5.2. Puses vienojas par Preces attīrīšanu, kaltēšanu vai citām darbībām, kas izpildāmas nolūkā novērst konstatētos
Preces trūkumus. Šādā gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam par Preces trūkumu novēršanu;
4.5.3. Puses vienojas par citas, kvalitatīvas Preces piegādi.

5. Piegādes noteikumi
5.1. Pircējam ir pienākums paziņot Pārdevējam par gatavību saņemt Preci vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Preces
piegādes un Līguma pielikumā Nr. 1 norādītā Preces piegādes termiņa izbeigšanās.
5.2. Pārdevējs pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas (Līguma 5.1. punkts) nodod Pircējam Preci Līguma pielikumā Nr. 1
norādītajā vietā un termiņā.
5.3. Preces piegādes vietu Pircējs var mainīt, par to paziņojot Pārdevējam vismaz 1 (vienu) dienu pirms Preces piegādes
dienas. Izmainītajai Preces piegādes vietai jāatrodas attiecīgās Līguma pielikumā Nr. 1 norādītās piegādes vietas – pilsētas
vai novada – robežās. Puses var vienoties par Preces piegādi vietā, kas atrodas ārpus Līguma pielikumā Nr. 1 norādītās
pilsētas vai novada robežām.
5.4. Prece tiek piegādāta kopā ar Preces pārvietošanas pavadzīmi.
5.5. Preces pārvietošanas pavadzīmē ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:
5.5.1. nosūtītājs;
5.5.2. saņēmējs;
5.5.3. nosūtīšanas adrese;
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5.5.4. piegādes vietas adrese;
5.5.5. preču pārvadātājs (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds);
5.5.6. preces daudzums;
5.5.7. piegādes datums;
5.5.8. Preces kvalitāte
5.6. Pamatojoties uz Preces pārvietošanas pavadzīmi, Pārdevējs sagatavo un iesniedz Pircējam Preces pārdošanas
pavadzīmi, kuru Pircējam ir pienākums apmaksāt.

6. Preces pieņemšana
6.1. Tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir piegādājis Preci, bet Pircējs to ir pieņēmis Pušu noteiktajā piegādes vietā, ja uz Preces
pārvietošanas pavadzīmes ir nosūtītāja un saņēmēja paraksts.
6.2. Prece tiek svērta uz Pircēja svariem Preču piegādes vietā (noliktavā). Svariem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Prece tiek pieņemta no tāda transportlīdzekļa, kas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
drīkst piedalīties ceļu satiksmē.
6.4. Preces apjoms, kuru transportlīdzeklis piegādā vienā reizē, ir uzskatāms par Preces partiju.
6.5. Katrai Preces partijai tiek noņemts paraugs, lai noteikti Preces kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem.
6.6. Preces paraugs tiek analizēts saskaņā ar nozarē vispārpieņemtiem kvalitātes noteikšanas standartiem.
6.7. Ja kādai no Pusēm ir iebildumi pret Preces kvalitāti, tad attiecīgā Puse uz sava rēķina vēršas neatkarīgā, Latvijā
sertificētā graudu kvalitātes noteikšanas laboratorijā, lai pārbaudītu Preces kvalitāti. Laboratorijas pārbaudes rezultāti ir
uzskatāmi par Pusēm saistošiem. Ja Prece neatbilst minimālajām kvalitātes prasībām, izmaksas par kvalitātes noteikšanu
sedz Pārdevējs.
6.8. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs ir pilnā apmērā samaksājis par piegādāto Preci saskaņā ar
izrakstīto Preces pārdošanas pavadzīmi.

7. Preces apmaksa
7.1. Puses vienojas piemērot Preces cenas fiksāciju atbilstoši Noteikumiem un Līgumam.
7.2. Pircējs maksā Pārdevējam par Preci 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces piegādes brīža un Preču pārdošanas
pavadzīmes izrakstīšanas un apstiprināšanas no abām Pusēm. Ja Prece ir piegādāta pirms Preces cenas fiksācijas, tad
vispirms ir piemērojama bāzes cena. Maksa par Preci ir jāpārrēķina pēc cenas fiksācijas.
7.3. Līgumā noteiktā Preces cena var tikt grozīta (precizēta), piemērojot Preces cenas fiksāciju šādā kārtībā:
7.3.1. Pārdevējs var izmantot automātisku vai manuālu Preces cenas fiksāciju;
7.3.2. ja tiek izmantota automātiska cenas fiksācija, tad Platforma līdz Fiksācijas mēneša darbības termiņam fiksē
Pārdevēja norādīto vēlamo Preces cenu, tiklīdz tā tiek publicēta Preču biržā;
7.3.3. ja tiek izmantota manuāla cenas fiksācija, tad Pārdevējs līdz Fiksācijas mēneša darbības termiņam seko Preču
biržas cenai un var to fiksēt jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem;
7.3.4. Preces cenas fiksācija var notikt Preču biržas darba dienās no plkst. 12:00 līdz 17:00 pēc Latvijas laika;
7.3.5. Preces cena uzskatāma par fiksētu ar fiksācijas izdarīšanas brīdi, bet paziņojums kā Līguma pielikums par cenas
fiksāciju Pircējam tiek nosūtīts pēc tam, kad Pārdevējs ievadījis Autorizācijas kodu un cenas fiksēšanas;
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7.3.6. ja Preces cena netiek fiksēta līdz Fiksācijas mēneša darbības termiņam, tad Platforma fiksē cenu automātiski
Fiksācijas mēneša darbības termiņa iestāšanās brīdī (Fiksācijas mēneša iepriekšējā kalendārā mēneša 25. datumā
plkst. 17:00 pēc Latvijas laika), Pusēm nosūtot paziņojumu par cenas fiksāciju. Šis noteikums ir piemērojams arī
automātiskas cenas fiksācijas gadījumā, ja Pārdevēja norādītā Preces cena attiecīgajā laika periodā nav tikusi publicēta
Preču biržā un tādējādi nav fiksēta;
7.3.7. paziņojums par Preces cenas fiksāciju tiek uzskatīts par Līguma pielikumu un ir saistošs abām Pusēm.
7.4. Pēc Preces cenas fiksācijas Pārdevējs pārrēķina Preces cenu. Vispirms Pārdevējs precizē fiksēto cenu, piemērojot Preces
cenas formulu. Pēc tam Pārdevējs nosaka starpību starp precizēto fiksēto cenu un bāzes cenu. Ja precizētā fiksētā cena
pārsniedz bāzes cenu, tad Pārdevējs izraksta Pircējam rēķinu, kurā norādīta Preces galējā cena un starpība, ko Pircējs
samaksā Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Ja precizētā fiksētā cena ir mazāka par
bāzes cenu, tad Pircējs izraksta Pārdevējam rēķinu, kurā norādīta Preces galējā cena un starpība, ko Pārdevējs samaksā
Pircējam 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
7.5. Ja Pārdevējs ir veicis Preces cenas fiksāciju līdz Preces piegādes brīdim, tad Pārdevējs izraksta Preces pārdošanas
pavadzīmi par precizēto fiksēto cenu, nepiemērojot bāzes cenu.
7.6. Ja starp Pircēju un Pārdevēju ir notikuši citi darījumi tad, Pusēm vienojoties, tos iespējams izmantot savstarpējam
norēķinam par Preci.

8. Konfidencialitāte
8.1. Pusēm ir pienākums bez otras Puses piekrišanas neizpaust trešajām personām Līguma noteikumus un no otras Puses
saņemto informāciju, kas saistīta vai izriet no Līguma, izņemot jebkurā no šādiem gadījumiem:
8.1.1. ja informācija tiek izpausta otras Puses pilnvarotam pārstāvim;
8.1.2. ja informācija ir publiski pieejama;
8.1.3. ja informācija tiek izpausta kompetentajām Latvijas Republikas institūcijām vai citām personām saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Puses apzinās un piekrīt, ka informācija saistībā ar šo Līgumu ir pieejama AgroPlatformai. Šajā sakarā Puses apņemas
necelt nekādus iebildumus.

9. Nepārvarama vara
9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ar to saprotot dabas katastrofu, karu un jebkura rakstura kara operāciju, blokādi,
embargo, eksporta aizliegumu, epidēmiju un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, ko Puses nevarēja paredzēt vai novērst
saprātīgiem līdzekļiem.
9.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šādu
apstākļu iestāšanās jāinformē otra Puse, norādot šādu apstākļu iestāšanās cēloni, rašanās laiku un izbeigšanās laiku, ja tas
ir iespējams, un nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.
9.3. Nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu rezultātā radušies zaudējumi.

10. Pušu atbildība
10.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par savu no Līguma izrietošo saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Līguma pārkāpuma
gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei visus nodarītos tiešos zaudējumus.
10.2. Ja Pircējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pārdevējam paziņojumu par gatavību saņemt Preci (Līguma 5.1. punkts),
tad Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no nepiegādātās Preces vērtības.
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10.3. Ja Pārdevējs nav piegādājis Preci pilnā apjomā un nepiegādātās Preces apjoms pārsniedz 10% (desmit procentus) no
kopējā Līgumā norādītā Preces apjoma, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no
nepiegādātās Preces vērtības.
10.4. Ja Pārdevējs nav piegādājis Preci pilnā apjomā un nepiegādātās Preces apjoms pārsniedz 10% (desmit procentus) no
kopējā Līgumā norādītā Preces apjoma, tad Pārdevējs fiksē atlikušo Preces apjomu 10 (desmit) darba dienu laikā no pēdējās
Pirkumā līgumā noteiktās piegādes dienas.
10.5. Pārdošanas pavadzīmes vai rēķina apmaksas kavējuma gadījumā vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1%
(nulle, komats, vienu procentu) no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus)
no neapmaksātās pārdošanas pavadzīmes vai rēķina summas.
10.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līgumsodu cietušo Pusi no Līguma izpildes pienākuma.

11. Līguma darbības termiņš un grozījumi
11.1. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to ir apstiprinājušas ar Autorizācijas kodu, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
11.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā informējot par to otru Pusi ne mazāk kā 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš.
11.3. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā, savstarpēji vienojoties par Līguma izbeigšanas noteikumiem. Šajā punktā
minētā vienošanās noformējama elektroniski vai rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses.
11.4. Līgums saglabā savu spēku, ja līdz tā izpildei kāda no Pusēm zaudē Klienta statusu. Tomēr šādā gadījumā Puses nevar
piemērot Preces cenas fiksāciju Līgumā noteiktā kārtībā, ja tās neizdara grozījumus Līgumā.
11.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses izpilda saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanai, ja Puses nav vienojušās
citādi.
11.6. Ciktāl Līgumā nav noteikts citādi, visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi Līgumā tiek izdarīti elektroniski vai
rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties, tiek pievienoti šim Līgumam kā pielikumi un stājas spēkā pēc tam, kad tos
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstījušas abas Puses.

12. Piemērojamais likums un strīdu risināšana
12.1. Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no Līguma, ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
12.2. Pušu strīdi, domstarpības un nesaskaņas saistībā ar Līgumu risināmi sarunu ceļā.
12.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma vai saistībā ar to, kā arī saistībā ar tā pārkāpumu, laušanu
vai spēkā esamību, kurus Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, risināmi Latvijas Republikas tiesās.

13. Citi noteikumi
13.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un juridiskās sekas, tās atzīst, ka Līgums atbilst viņu gribai.
13.2. Šis Līgums ir sagatavots ar Platformas starpniecību un apstiprināts ar Autorizācijas kodu. Līgums ir uzskatāms par
Elektronisku dokumentu. Autorizācijas koda apstiprinājums (pareiza ievadīšana atbilstošā kārtībā) ir uzskatāms par
Elektronisku parakstu.
13.3. Līgums kā Elektronisks dokuments juridiskā spēka ziņā ir pielīdzināms rakstveidā sagatavotam un pašrocīgi
parakstītam dokumentam atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar visām no tā izrietošajām
juridiskajām sekām. Līgums kā Elektronisks dokuments ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
13.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošu vai pretlikumīgu, tas nekādi neietekmē un
neierobežo pārējo šī Līguma noteikumu spēkā esību un izpildīšanas pienākumu.
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13.5. Ciktāl Līgumā nav noteikts citādi, ar šo Līgumu saistīti Pušu paziņojumi un pretenzijas ir iesniedzami rakstveidā vai
elektroniski un uzskatāmi par pienācīgi iesniegtiem, ja ir nosūtīti ar ierakstītu vēstuli, elektroniski caur Platformu vai sūtot uz
e-pasta adresi, vai iesniedzot personīgi pret parakstu.
13.6. Pa pastu nosūtīts ierakstīts sūtījums ir uzskatāms par saņemtu 5. (piektajā) dienā pēc nodošanas pasta iestādē
nosūtīšanai uz attiecīgo adresi. Pa e-pastu vai caur Platformu nosūtīts dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā
darba dienā pēc nosūtīšanas. Pa e-pastu vai caur Platformu nosūtīts dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba
dienā pēc nosūtīšanas. Personīgi pret parakstu iesniegts dokuments ir uzskatāms par saņemtu datumā, kad saņēmējs
parakstījies par saņemšanu.
13.7. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Pircējs:

Pārdevējs:

_____________________________

_____________________________

Andris Demo, CEO

Jānis Demo, CEO

[Līgums ir sagatavots ar AgroPlatformas starpniecību un apstiprināts ar Autorizācijas kodu no Pārdevēja un Pircēja puses]
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Pielikums Nr.1 pie kviešu pirkuma līguma
Nr. 023432-001
21.05.2018
Pircējs

Pārdevējs

Nosaukums

Demo Kompānija 1

Demo Kompānija

Juridiskā adrese

Bauskas iela 51A-10, Rīga, LV-1001

Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004

Biroja adrese

Bauskas iela 51A-10, Rīga, LV-1001

Bauskas iela 58A-13, Rīga, LV-1004

PVN maksātāja numurs (ja
ir)

LV0000000000

LV40003229974

Vienotais reģistrācijas
numurs

1111111111

1111111111

Bankas konta numurs

LV83HABA00000000000

LV83HABA000000000000000

Pilnvarotais pārstāvis

Andris Demo,
saskaņā ar līgumu Nr. C124244

Jānis Demo,
saskaņā ar līgumu Nr. C124233

Saziņas tālrunis

29000001

200000

Saziņas e-pasts

andris-demo@example.com

karlis-demo@example.com

Preces nosaukums:

Kvieši

Preces daudzums, t:

1000.00

Nākotnes cenas indeksācijas mēnesis:

2018. gada maijs (MAI 18)

Indeksācijas datu nesējs:

EURONEXT

Cenas veidošanās formula:

Preču piegādes termiņš:

Extra =

MAI 18 + 2,00 EUR

I grupa =

MAI 18 + 0,00 EUR

II grupa =

MAI 18 -5,00 EUR

III grupa =

MAI 18 -12,00 EUR

Lopbarība =

MAI 18 -25,00 EUR

21.07.2018 līdz 21.09.2018
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Preču piegādes vieta:

1. Latraps Riga - Terbatas iela 84
2. Latraps Riga - Terbatas iela 84

Preces kvalitātes rādītāji:
Minimālās vērtības
Kvalitātes grupa

Proteīns min, %

Lipeklis min, %

Krišanas skaitlis min, S

Tilpummasa min

Ciete min, %

Extra

14,5

29

280

780

64

I grupa

14,5

29

280

780

64

II grupa

14,5

29

280

780

64

III grupa

14,5

29

280

780

64

Lopbarība

-

-

-

780

64

Maksimālās vērtības
Kvalitātes
grupa

Mitrums
max, %

Piemaisījumi
max, %

Graudu piemaisījumi
max, %

Sīkie šķeltie graudi
max, %

Dīgušie graudi
max, %

Extra

14

1

3

2

0

I grupa

14

1

3

2

0

II grupa

14

1

3

2

0

III grupa

14

3

-

2

0

Lopbarība

14

3

-

-

0

Pircējs:

Pārdevējs:

_____________________________

_____________________________

Andris Demo, CEO

Jānis Demo, CEO

[PIELIKUMS PIRKUMA LĪGUMAM ir sagatavots ar AgroPlatformas starpniecību un apstiprināts ar Autorizācijas kodu no
Pārdevēja un Pircēja puses]
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