PIRKUMA LĪGUMS Nr.2
Rīgā

2016.gada ____. augustā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pilna Servisa Līzings”, reģistrācijas Nr.40003546341,
juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga LV-1082, valdes locekļa Māra Salzirņa personā,
kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un
Sējas novada dome, reģistrācijas Nr.90000032857, juridiskā adrese: “Jēņi”, p/n Murjāņi,
Sējas novads, LV-2142, tās priekšsēdētāja Gunta Liepiņa personā, kurš darbojas uz nolikuma
pamata, (turpmāk – Pircējs), no otras puses (turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – Puses),
saskaņā ar Pircēja rīkotā iepirkuma “Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde”
(iepirkuma ident.Nr. SND2016/8/MI) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, izsakot savu gribu
brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šo pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk saskaņā ar šī Līguma noteikumiem 1 (vienu) mazlietotu
automašīnu VW TIGUAN (2012.gada izlaidums) (turpmāk – automašīna), kas norādītas šim
Līgumam pievienotajā 1.pielikumā un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1.Puses vienojas, ka Līgumcena ir EUR 9834.71 (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri
euro un 71 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) EUR
2065.29 (divi tūkstoši sešdesmit pieci euro un 29 centi). Līguma kopējā summa, tai skaitā
pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents), ir EUR 11 900.00
(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
2.2.Puses vienojas, ka Pircējs Līguma summu apmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma
parakstīšanas brīža, pārskaitot to uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu.
2.3.Jebkuri maksājumi, kas tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu tiek uzskatīti par izpildītiem ar
datumu, kad Līgumā minētais maksājums ir ticis ieskaitīts Pārdevēja bankas norēķinu
kontā.
2.4.Visus ar īpašuma tiesību pārejas noformēšanu saistītos izdevumus sedz Pircējs.
3.
Automašīnu nodošanas kārtība
3.1. Puses vienojas, ka Pārdevējs pārdod Pircējam automašīnu, kas ir noņemta no uzskaites
Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā.
3.2. Puses vienojas par automašīnas nodošanu un pieņemšanu parakstīt īpašuma tiesību
nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.3. Visi riski par pārdoto automašīnu pāriet Pircējam pēc 3.2. punktā minētā akta abpusējas
parakstīšanas.
3.4.Pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Līguma 2.1.punktā minēto Līguma summu, tas nodod
automašīnu Pircējam.
4.
Īpašie nosacījumi
4.1.Pārdevējs apliecina, ka ir pilntiesīgs automašīnas īpašnieks, un par automašīnu nepastāv
nekādi strīdi, tas nav nekādā veidā apgrūtināts ar parādiem, lietu, saistību vai citām
tiesībām.
4.2. Līguma parakstīšanas brīdī Pircējs ir iepazinies ar visu automašīnu tehnisko stāvokli
un Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam nekādu pretenziju par to.
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4.3. Gadījumā, ja Pircējs nenopērk no Pārdevēja automašīnu, Pārdevējs ir tiesīgs to atsavināt
par labu citām trešām personām par brīvu cenu pēc saviem ieskatiem.
4.4.Iestājoties Līguma 4.3. punktā paredzētajam gadījumam, Pircējam ir pienākums atlīdzināt
Pārdevējam zaudējumus, kas tam varētu būt radušies kā starpības summa starp pielīgto
automašīnas pārdošanas summu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un summu, par kādu
tā tiktu pārdota citai trešai personai.
5.
Citi noteikumi
5.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
5.2.Līgums ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei. Līgums var tikt izbeigts pirms
termiņa līgumā un/vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
5.3.Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm vienojoties. Jebkuras izmaiņas Līguma
noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās parakstījuši abas
Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
5.4.Visus strīdus un/vai domstarpības Līguma noslēgšanas un/vai izpildes sakarā Puses risina
savstarpējās sarunās. Ja vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,
kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi
izšķirts Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
5.5.Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Līguma noteikumi Pusēm ir zināmi un
saprotami, Puses apzinās Līguma noslēgšanas tiesiskās sekas un apņemas pienācīgi pildīt ar
Līgumu uzņemtās saistības.
5.6.Līguma pamatteksts bez pielikumiem ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens ir Pircējam un otrs – Pārdevējam. Līgumam ir pievienots
1. pielikums „Tehniskā specifikācija”, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens ir Pircējam un otrs – Pārdevējam.
6.

Līdzēju rekvizīti

PIRCĒJS

PĀRDEVĒJS

Sējas novada dome
SIA “Pilna Servisa Līzings”
Juridiskā adrese: “Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LVJuridiskā un faktiskā adrese:
2142
Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV – 1082
Reģ.Nr.90000032857
Reģ.Nr.40003546341
SEB Siguldas filiāle
Banka: nepublicējams teksts
Kods: UNLALV2X027
Kods: nepublicējams teksts
Konts: LV89UNLA0027800130818
Konts: nepublicējams teksts
Tālr. 67977739
Tālr. nepublicējams teksts
Fakss 67977739
Fakss nepublicējams teksts

__________________________

G. Liepiņš

__________________________
M. Salzirnis

