LĪGUMS
par lietota automobiļa iegādi Sējas novada domes vajadzībām
PĀRDEVĒJA Nr. (nepublicējams teksts)
PIRCĒJA Nr. (nepublicējams teksts)
Rīgā,

2013.gada 11.decembrī

SIA “Auto Īle un Herbst”, reģ. Nr. 40003154561, tās struktūrvienības vadītāja Egila
Blauberga personā, kurš darbojas uz 26.06.2008.pilnvaras Nr.1 pamata, turpmāk- Pārdevējs,
no vienas puses, un
Sējas novada dome, Reģ. Nr. 90000032857, kuru pamatojoties uz 2009. gada 18.
augustā apstiprināto Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas novada domes
priekšsēdētājs Guntis Liepiņš, turpmāk- Pircējs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Pusēm, pamatojoties uz 2013.gada 14.novembrī
pieņemto lēmumu iepirkumā „Lietota automobiļa iegāde Sējas novada domes vajadzībām”,
Id.Nr. SND2013/14/MI, turpmāk- Iepirkums, un SIA „Auto Īle un Herbst” iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu, vienojoties par sekojošo (turpmāk- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pārdevējs pārdod Pircējam automašīnu Volkswagen Caddy Maxi Kombi,
2012.izlaiduma gads, automašīnas reģistrācijas Nr. VR 6494, automašīnas reģistrācijas
apliecības Nr. AF 1140969, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, šī Līguma
noteikumiem un SIA „Auto Īle un Herbst” iesniegto piedāvājumu, turpmāk- Prece.
2. Līguma cena un samaksas kārtība

2.1.

2.2.

1.2.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Kopējā Līguma summa bez PVN 21% ir LVL 10 164,52 (desmit tūkstoši viens simts
sešdesmit četri lati, 52 santīmi), PVN 21% ir LVL 2 134,55 (divi tūkstoši viens simts
trīsdesmit četri lati, 55 santīmi), kas kopā ir LVL 12 299,07 (divpadsmit tūkstoši divi
simti deviņdesmit deviņi lati, 07 santīmi).
Kopējā Līguma summā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi,
pirmspārdošanas sagatavošana, automobiļa pārrakstīšana uz Pircēja vārda pēc līguma
termiņa beigām, u.c. tiešās un netiešās izmaksas.
Pircējs veic kopējo Līguma summas samaksu, pārskaitot to uz Pārdevēja šajā Līgumā
norādīto norēķinu kontu pēc Preces pieņemšanas- nodošanas akta, turpmāk- Akts,
abpusējas parakstīšanas un Pārdevēja izrakstītā rēķina, turpmāk- Rēķins, saņemšanas
dienas.
3. Preces pieņemšanas- nodošanas kārtība
Pārdevējs nodod Preci Pircējam, kuras komplektācija ir atbilstoša Iepirkumā minētajai
tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja tehniskajam piedāvājumam, ne vēlāk kā līdz
2013. gada 13.decembrim, turpmāk- Automobiļa nodošana.
Automobiļa nodošana notiek tikai pēc izrakstītā Rēķina saņemšanas un apmaksas.
Automobiļa nodošanas dienā Precei jābūt reģistrētai Ceļu satiksmes drošības direkcijā
uz Pircēja (īpašnieka) vārda, tehniskai apskatei jābūt ar termiņu ne mazāku kā 6 mēneši
un OCTA polisei uz 12 mēnešiem.
Automobiļa nodošana notiek abpusēji, parakstot Aktu.
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Ja, pie Automobiļa nodošanas, Pircējs konstatē Preces defektus vai trūkumus,
turpmāk- Trūkumi, Pircējam ir tiesības par to sastādīt trūkumu aktu, turpmākTrūkumu akts.
3.4.2. Trūkumu aktā minētie Trūkumi Pārdevējam ir jānovērš par saviem līdzekļiem un ar
savu darbaspēku.
3.4.3. Trūkumu aktā minētie Trūkumi Pārdevējam jānovērš pēc iespējas īsākā laikā, par to
vienojoties ar Pircēju.
3.5. Pēc šī Līguma parakstīšanas, ja Pircējs nekonstatē Preces Trūkumus, tam nav tiesības
atteikties no Preces un neparakstīt Aktu. Izņemot gadījumus, ja tam ir objektīvs
pamatojums, piemēram, Valsts budžeta līdzekļu trūkums, vai neefektīga izlietošana.
3.4.1.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
Preces piegādē Pārdevējs ievēro visus šī Līguma noteikumus un LR normatīvo aktu
prasības.
4.2. Ja Pircējs, saskaņā ar šī Līguma 3.4.1.punktu, ir iesniedzis Pārdevējam Trūkumu aktu,
tad Pārdevējam, Trūkumu aktā minētie trūkumi jānovērš pēc iespējas īsākā laikā, par to
vienojoties ar Pircēju. Trūkumi Pārdevējam ir jānovērš par saviem līdzekļiem un ar
savu darbaspēku.
4.3. Līguma izpildes gaitā Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par sekojošiem
apstākļiem:
4.3.1. ja nepieciešams veikt atkāpes no noteiktajiem kāda no šī Līguma nosacījumiem;
4.3.2. ja objektīvu iemeslu dēļ ir iespējams Automobiļa nodošanas termiņa nokavējums.
4.4. Pārdevējs nodrošina Preces garantijas laiku atbilstoši šī Līguma Pielikumam Nr.2.
4.5. Pārdevēja norīkotā kontaktpersona Līgumā noteikto prasību izpildes jautājumu
risināšanai ir (nepublicējams teksts)
4.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pircējs vispār, vai daļēji nepilda šī
Līguma noteikumus.
4.7. Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos LR
normatīvajos aktos.
4.1.

5. Pircēja tiesības un pienākumi
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

6.1.

Pircējam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Preci, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī
Līguma noteikumiem vai Iepirkuma tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja
Tehniskajam piedāvājumam, kā arī attiecīgajiem LR normatīvajiem aktiem, par to
rakstveidā sastādot Trūkumu aktu. Pircējs Aktu paraksta tikai pēc visu Trūkuma aktā
minēto Trūkumu novēršanas.
Pircējs apņemas, Līgumā noteiktajā termiņā, ja nav sastādīts Trūkumu akts, parakstīt
Aktu un apmaksāt Pārdevēja izrakstīto Rēķinu.
Pircēja norīkotā kontaktpersona Līgumā noteikto prasību izpildes jautājumu risināšanai
ir Sējas novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītāja Ilze
Vikse, mob. tālr. 25668850, e-pasts: ilze.vikse@seja.lv.
Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pārdevējs vispār, vai daļēji nepilda šī
Līguma noteikumus.
Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi,
trūkst finansējums Līguma apmaksai, vai ir iestājušies citi neparedzēti apstākļi, par to
informējot Pārdevēju.
Pircējam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos LR normatīvajos
aktos.
6. Pušu savstarpējās saistības
Abām Pusēm, 2 (divu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, ir jāatbild uz
korespondenci, jāsniedz rakstiskas atbildes uz otras Puses rakstiskiem
pieprasījumiem par šajā Līgumā minētajām saistībām.
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR normatīvo aktu
ievērošanu.
Visu pamatoto pretenziju gadījumā labojumus un papildinājumus Preces piegādē
Pārdevējs izstrādā bez papildus samaksas.
Pārdevēja atbildība neiestājas gadījumos, kad tas ir savlaicīgi brīdinājis Pircēju par
objektīvu nepieciešamību izmainīt kādu no šī Līguma punktiem, pieņemt lēmumus
vai veikt citas pamatoti objektīvas darbības, bet Pircējs nav reaģējis atbilstoši
situācijai.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi,
kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Soda sankcijas

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Šajā Līgumā paredzētās soda sankcijas ir līgumsods, un tās var piemērot tikai
gadījumā, kad kāda no Pusēm ir vainīga Līguma noteikumu neizpildē, nepienācīgā
izpildē vai izpildes nokavējumā.
Ja Pārdevējs nepilda kādu vai visus šī Līguma punktus, vai noteiktajā laikā nav
novērsis Trūkumu aktā minētos Trūkumus, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,2%
apmērā par katru nokavēto dienu, vai par Trūkumu aktā noteiktā termiņa nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
Ja Pircējs kavē līguma 2.1.punktā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no nesamaksātās Līguma kopējās summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgi nesamaksātās Līguma
summas.
Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir
nepārvarama vara, t.i., apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst/izvairīties
no tiem.
8.

8.1.
8.2.
8.3.

Preces garantijas laika nosacījumi

Pārdevējam ir jānodrošina garantijas laika noteikumi saskaņā ar šī Līguma
Pielikumu Nr.2.
Pārdevējam ir jāievēro visi šī Līguma Pielikumā Nr.2 atrunātie Garantijas laika
noteikumi un jānodrošina to izpilde Pircēja nopirktajai Precei atrunātajos gadījumos.
Ja Pārdevējs neievēro Garantijas laika noteikumus, kuri atrunāti šī Līguma
Pielikumā Nr.2, tas maksā Pircējam 10% no kopējās Līguma summas par katru
Garantijas laika noteikumu neievērošanas gadījumu.
9. Līguma izpilde, apturēšana, izbeigšana

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

Līgums tiek uzskatīts par savstarpēji izpildītu, kad Puses ir pilnā apjomā izpildījušas
šī Līguma saistības, t.i., Puses ir abpusēji parakstījušas Aktu, Pircējs ir veicis visus
Līgumā paredzētos maksājumus un ir pagājis noteiktais Preces Garantijas laiks, ko
nodrošina Pārdevējs.
Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu Pušu vienošanās.
Pēc Līguma apturēšanas Pusēm 1 (viena) mēneša laikā jāvienojas par turpmāko
Garantijas laika nosacījumu nodrošināšanu.
Gadījumā, kad kāda no Pusēm pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas par tādu
līgumsaistību neizpildi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu savlaicīgu otras Puses
līgumsaistību izpildi, 10 (desmit) kalendāra dienu laikā nav veikusi pietiekamus
pasākumus šīs situācijas labošanai, otra Puse ir tiesīga vienpusēji pārtraukt šī
Līguma saistību izpildi, pirms tam vainīgo Pusi rakstiski brīdinot 14 (četrpadsmit)
kalendāra dienas iepriekš, par to piemērojot vainīgajai Pusei līgumsodu 20% apmērā
no kopējās šī Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas.
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10. Strīdu izšķiršanas kārtība
10.1.
10.2.

Domstarpības, kas rodas šī Līguma sakarā, Puses apņemas risināt sarunu ceļā.
Ja abpusēji pieņemams risinājums sarunās nav panākts un tālākas sarunas nav
iespējamas, strīds izšķirams LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Nepārvarama vara

11.1.

11.2.

11.3.

Neparedzami un nepārvarami apstākļi (Force Majeure) ietver sevī jebkādus
apstākļus, kuri neatkarīgi no Pušu gribas var notikt Līguma darbības laikā un
ietekmēt šī Līguma saistību izpildi pilnīgi vai uz laiku, un kuri pēc savas dabas nav
paredzami vai pārvarami.
Tā Puse, kura nespēj izpildīt savas līgumsaistības pilnīgi vai daļēji sakarā ar
augstākminētiem apstākļiem, par tādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski
informē otru Pusi. Ja par minētiem apstākļiem nekas nav paziņots masu informācijas
līdzekļos, Pusei, kuru tādi apstākļi ietekmē, jāsaņem otru Pusi apmierinošs atzinums
no kompetentas iestādes.
Jebkurā gadījumā, ja minētie apstākļi ir spēkā un ietekmē līgumsaistību izpildi kādai
no Pusēm nepārtraukti, ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības
vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, neatlīdzinot otrai Pusei nekādus zaudējumus,
kuri tādā sakarā varētu būt radušies.
12. Citi noteikumi

12.1.
12.2.

12.2.1.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai
izpildei, t.i., līdz Garantijas laika noteikumos atrunātajam izpildes termiņam.
Jebkuri Pušu paziņojumi tiek uzskatīti par iesniegtiem, ja tie ir sastādīti rakstveidā
un nogādāti personiski, nosūtīti ar ierakstītu pasta sūtījumu, nosūtīti pa faksu ar
standarta apstiprinājumu vai pa elektronisko pastu, saglabājot nosūtīšanas
apstiprinājuma failu:
Pircējam:
Sējas novada dome
“Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142
Fax: 679777739
E-pasts: dome@seja.lv

12.2.2. Pārdevējam:
(nepublicējams teksts)
12.3.
Līgums ar visiem tā pielikumiem sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 11
(vienpadsmit) lapaspusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie
Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja.

4

12.4.

Visi Līguma labojumi, grozījumi un papildinājumi ir spēkā tad, ja tie noformēti
rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
14. Pušu rekvizīti un paraksti

Pircējs:
Sējas novada dome
Reģ. Nr. 90000032857
Jur. adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads,
LV-2142
Banka: SEB Banka
SWIFT kods: UNLA LV2X
Konta Nr.: LV89UNLA0027800130818

Pārdevējs:
SIA “Auto Īle un Herbst”
Reģ. Nr. 40003154561
Jur. Adrese: Mālpils iela 1, Sigulda,
LV - 2150
(nepublicējams teksts)

___________________
Guntis Liepiņš

______________________
Egils Blaubergs
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(nepublicējams teksts)
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