PIRKUMA LĪGUMS Nr.________
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,

2013.gada 23.septembrī

SIA „ Auto Cardan, vienotās reģistrācijas numurs 45403026290, kuru saskaņā ar
statūtiem pārstāv valdes loceklis Agris Kārkliņš, turpmāk saukts "Pārdevējs" no
vienas puses, un
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotās reģistrācijas numurs 40003525725,
tās valdes locekļa Jura Aperāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
saukts "Pircējs”, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā dēvēti “Puses”,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Lietotas kravas ceļu dienesta automašīnas ar
aprīkojumu iegāde” iepirkuma identifikācijas Nr.ĶSSC/2013/2, rezultātiem, un
Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Kravas ceļu dienesta automašīnu MAN 19.314,
turpmāk
saukta
„Prece”,
atbilstoši
tehniskajam
un
finanšu
piedāvājumam/tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un saskaņā ar Līguma
noteikumiem nodot to Pircēja īpašumā, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt
par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Preces cena Līguma 1.1.punktā norādītajai Precei ir Ls 22 750,00 (divdesmit divi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit latu), PVN 21% Ls 4 777,50 (četri tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit septiņi lati un 50 santīmi), kopējā summa ar PVN Ls
27 527,50 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi lati un 50
santīmi).
1.3. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: pārskaitījums.
1.4. Preces cenā iekļauta preces sagatavošana ekspluatācijai, kuru Pārdevējs veic
saskaņā ar Preces ekspluatācijas instrukcijas prasībām.
2. Apmaksas nosacījumi
2.1. Par Preci Pircējs samaksā Pārdevējam līdz 2013.gada 27.septembrim uz Līguma
11.punktā norādīto Pārdevēja norēķinu kontu.
2.2. Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājumu uz
sava norēķinu konta.
2.3. Gadījumā, ja Pārdevējs maina norēķinu kontu, viņam nekavējoties par to
rakstveidā jāinformē Pircējs, nosūtot ierakstītu vēstuli vai nododot pret parakstu.
2.4. Ja Pircējs neievēro apmaksas termiņus, par kuriem Līgumā ir vienojušās Puses,
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no
neapmaksātās preču pavadzīmes - rēķina vērtības par katru nokavējuma dienu.
Summas, kuras apmaksā Pircējs, vispirms tiek ieskaitītas nokavējuma naudā.
Nokavējuma naudas apmaksa neatbrīvo Pircēju no Līguma saistību izpildes.
2.5. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Pircējam noteiktajā vietā un daudzumā, Pārdevējam
jāmaksā Pircējam līgumsods 0,1 % apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par
katru nokavēto kalendāro dienu.
3. Piegādes termiņš
3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam Līguma 1.pielikuma
piedāvājumam atbilstošā komplektācijā pēc iespējas īsākā laika periodā, bet ne
vēlāk kā līdz 2013.gada 25.oktobrim.

3.2.
3.3.

Pārdevējs nekavējoties paziņo Pircējam, tiklīdz Automašīna ir sagatavota
nodošanai Pircējam.
Pēc Līguma 3.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Pircējam ir pienākums
ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā veikt nepieciešamās darbības, lai pieņemtu
Automašīnu savā īpašumā un valdījumā.

4. Kvalitāte
Prece atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos
noteiktajiem tehniskajiem normatīviem, ir sertificēta lietošanai Latvijas Republikā, un
ir Līguma 1.pielikuma piedāvājuma norādītajā komplektācijā.
5. Preces pieņemšana
5.1. Preces pieņemšana tiek veikta Ausekļa iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123.
5.2. Preces nodošanas brīdī Pircējs pārbauda Preces vizuālo stāvokli un atbilstību
komplektācijai.
5.3. Gadījumā, ja tiek konstatēta Preces daudzuma vai kvalitātes neatbilstība
Līguma nosacījumiem, par to tiek izdarīts ieraksts pieņemšanas - nodošanas
aktā, saskaņā ar kuru Pārdevējs apņemas minēto trūkumu novērst 5 (piecu)
dienu laikā.
6. Dokumenti
6.1.Nododot Preci Pircējam tiek izsniegti:
6.1.1. Pieņemšanas - nodošanas akts;
6.1.2. Preču pavadzīme - rēķins;
6.1.3. Ekspluatācijas instrukcija;
6.1.4. Servisa grāmatiņa;
6.1.5. 2 (divas) aizdedzes atslēgas.
7. Force majeure apstākļi
7.1. Ja no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, plūdi, stihiskas
nelaimes, masveida saslimšanas, karš, jebkura veida militāras operācijas,
blokāde, streiks, eksporta vai importa aizliegums, valsts institūciju akti un
darbības vai arī citi no pušu gribas neatkarīgi apstākļi) jebkurai no Pusēm
nebūs iespējams pilnīgi vai daļēji izpildīt Līgumā noteiktās saistības, tad
Līgumā noteiktais saistību izpildes termiņš tiek apturēts līdz brīdim, kamēr
pastāv šie Force majeure apstākļi.
7.2. Par Fource majeure apstākļu rašanos ir jāpaziņo otrai Pusei 5 (piecu) dienu
laikā no to iestāšanās brīža.
7.3. Ja Force majeure apstākļi ilgst vairāk nekā pusgadu, tad Pusēm ir tiesības
atteikties no tālākās Līguma saistību izpildes, un šajā gadījumā nevienai no
Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies
sakarā ar Līguma laušanu.
8. Līguma termiņš un izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
8.2. Līgums var tikt priekšlaicīgi pārtraukts Pusēm vienojoties, kā arī gadījumos, ja:
8.2.1. viena no Pusēm neizpilda Līgumā paredzētās saistības;
8.2.2. viena no Pusēm atzīta par maksātnespējīgu vai bankrotējušu;

8.2.3. nepārvaramās varas apstākļu esamības gadījumā, ja tie turpinās
ilgāk nekā 180 dienas.
8.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma
3.1.punktā norādītajos termiņos. Līguma laušanas gadījumā Pārdevējs apņemas
5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam Līguma 2.4.punktā noteikto
līgumsodu.
8.4. Līguma pārtraukšana nav uzskatāma par Līgumā paredzēto saistību neizpildes
pamatu.
9. Strīdu izšķiršana
No Līguma izrietošos strīdus un nesaskaņas Puses risina pārrunu ceļā. Ja puses 30
(trīsdesmit) dienu laikā pārrunu ceļā nepanāk vienošanos, strīdu nodod izšķiršanai
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
10. Pārējie nosacījumi
10.1. Visi Līguma papildinājumi un pielikumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski un
tos parakstījušas Puses.
10.2. Līgums izstrādāts un noformēts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
11. Pušu rekvizīti
Pārdevējs
Nosaukums:

SIA „ Auto Cardan”

Vienotais reģ.Nr 45403026290
Kalna iela 17, Aizkraukles
Juridiskā
pagasts, Aizkraukles novads,
adrese:
LV-5101
Banka:
AS DnB Nord Banka
Konts:
LV24RIKO0002013175309
Pārdevējs:
Valdes loceklis

Pircējs
Nosaukums:
Vienotais reģ.Nr

SIA „Ķekavas sadzīves
servisa centrs”
40003525725

Juridiskā adrese:

Gaismas iela 19, k.9, Ķekava,
Ķekavas novads, LV-2123

Banka:
Konts:

AS SEB banka
LV92UNLA0003001609441

Pircējs:
Valdes loceklis

___________________ A.Kārkliņš

__________________ J.Aperāns

z.v.

z.v.

