Līgums Nr.5-38.3/162
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 14.martā

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas numurs 90009115957, adrese: Rīgas
iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā,
pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.11 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums”, rīkojas Vecumnieku
novada pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola (turpmāk – Pircējs), un
SIA „DARDEDZE K”, reģistrācijas Nr. 40003338395, juridiskā adrese:
„Dardedze”, Gauja, Carnikavas novads, LV-2163, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem
rīkojas valdes locekle Diāna Segliņa (turpmāk –Pārdevējs), no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja
rīkotā iepirkuma „Lietota mikroautobusa iegāde Vecumnieku novada pašvaldības
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/3 (turpmāk–Iepirkums),
rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – līgums):
1. Līguma priekšmets
Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk vienu lietotu mikroautobusu, marka: VW,
modelis: Transporter T5 (turpmāk –Prece) saskaņā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu,
kas ir šī līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas.
2. Pārdevēja tiesības un pienākumi
2.1. Pārdevējs piegādā Preci ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās, saskaņā ar šo līgumu, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.
2.2. Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veic Preces transportēšanu līdz
Līguma 4.1.punktā norādītajai piegādes vietai.
2.3. Pārdevējs garantē piegādātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, Preces
ražotāja specifikācijai un Latvijas Republikas spēkā esošajiem ekspluatācijas un
kvalitātes standartiem.
2.4. Izpildītājs apliecina, ka Prece atbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un ir
darba kārtībā.
2.5. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
3. Pircēja tiesības un pienākumi
3.1. Pircējs pieņem Preci, pamatojoties uz nodošanas-pieņemšanas aktu.
3.2. Pircējs pārbauda Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.
3.3. Pircējs apmaksā Pārdevēja rēķinu 10 (desmit) dienu laikā no Preces saņemšanas
datuma.
3.4. Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā
neatbilst līguma noteikumiem;
3.5. Pircējam ir tiesības atteikties no nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas
Preces pieņemšanas.
4. Preces piegāde, nodošana un pieņemšana
4.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircēja adresē: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933.

4.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu
(turpmāk – Akts). Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Pārdevējs iesniedz ar normatīvajos
aktos noteiktajā kartībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus, ekspluatācijas
instrukciju latviešu valodā un servisa grāmatiņu.
4.3. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību līguma noteikumiem un
paraksta Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā
neparakstīšanas iemeslus. Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas
faktu Pircējam Puses uz tā izdara attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs
norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem
Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos par konstatēto nepilnību
novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst konstatētās nepilnības 10
(desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas dienas
Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti
Akta neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta
iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā Pircējs nav
parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu
parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta
iesniegšanas dienas Pircējam.
4.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir
domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību līguma un
Iepirkuma dokumentācijas noteikumiem, Pircējs pieaicina neatkarīgu sauszemes
transportlīdzekļu tehnisko ekspertu atzinuma sniegšanai, kura atzinums Pusēm ir
saistošs. Ar ekspertu pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras
viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums.
4.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5.
(piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja līguma 4.3.
apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis
Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu.
4.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā līgumā noteiktajā
kārtībā.
5. Līguma summa un norēķinu kārtība
5.1. Līguma summa bez PVN 15985,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti
astoņdesmit pieci euro), PVN 21% 3356,85 EUR. Kopējā līguma summa ar PVN
sastāda 19341,85 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro un 85
centi).
5.2. Norēķins tiek veikts 10 (desmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas dienas un Pārdevēja izsniegtā rēķina saņemšanas, ieskaitot
naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.
5.3. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. Pārdevējs
apliecina, ka tas ir iepazinies ar Iepirkuma dokumentiem, tai pievienoto tehnisko
specifikāciju un visām Pircēja prasībām, kā arī ir iepazinies, izpētījis un pilnībā
saprot visus apstākļus, tai skaitā vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt līguma
summas noteikšanu un ir ņēmis vērā šos jautājumus, iesniedzot Pircējam Finanšu
piedāvājumu Iepirkumam.
5.4. Par šajā līguma 5.2.punktā noteiktā termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam
nokavējuma procentus 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no Līguma summas
proporcionāli maksājumam, attiecībā uz kuru saistība nav izpildīta, par katru
kavējuma dienu.
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6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma saistību neizpildīšanu, ja iestājušies
nepārvaramas varas apstākļi, tas ir dabas apstākļu ietekmes rezultāti (plūdi, stihiskas
nelaimes, ugunsgrēki), vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultāti (karadarbība, streiki,
blokādes).
6.2. Jā šī Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu rezultātā kāda no Pusēm nevar izpildīt savas
saistības, tā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šo apstākļu iestāšanos.
6.3. Sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma saistību izpildes termiņi tiek
pagarināti par laika posmu, kad ir bijuši šie apstākļi.
7. Līguma darbības termiņi un izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā tikai gadījumā, ja Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padome pieņem lēmumu par Vecumnieku novada domes
aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanu automašīnas iegādei, par kuru Pircējs informē
Pārdevēju 5 darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, un ir spēkā līdz brīdim,
kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
7.2. Līgums nestājas spēkā, ja Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padome pieņem lēmumu par aizņēmuma pieprasījuma automašīnas
iegādei noraidīšanu, par kuru Pircējs informē Pārdevēju 5 darba dienu laikā no
lēmuma saņemšanas dienas.
7.3. Puses ir tiesīgas vienpusējā kārtā pirms termiņa izbeigt līgumu, rakstiski par to
brīdinot otru Pusi gadījumā, ja viena no Pusēm nav ievērojusi kādu no šī līguma
noteikumiem un pārkāpums netika novērsts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas par līguma noteikuma pārkāpšanu.
8. Pušu atbildība un strīdu izskatīšana
8.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī
zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un līgumu.
8.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 2.1.punktā norādītajā termiņā un kavējums
pārsniedz 10 (desmit) kalendāra dienas, Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma
procentus 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no līguma summas par katru
kavējuma dienu.
8.3. Ja Pārdevējs līgumā noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo vai neatbilstošo Preci
pret citu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā nokavējuma procentus
0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.
8.4. Visus strīdus un domstarpības, sakarā ar šī līguma izpildi, Puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā. Ja mēneša laikā vienošanās starp Pusēm netiek panākta, strīds
nododams izskatīšanai tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā no brīža, kad tos parakstījuši abu
Pušu pārstāvji, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.
9.2. Kontaktpersona no Pircēja puses – Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics,
tālrunis 63976768, 29464887; e-pasts: aivars.petruševics@vecumnieki.lv.
9.3. Kontaktpersona no Pārdevēja puses – Gints Segliņš, tālrunis: 29108393; e-pasts:
dardedzek@inbox.lv.
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9.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
9.5. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi – kopā uz 3(trim) lapām:
1.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 2(divām) lapām;
2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs

Pārdevējs

Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
PVN reģistrācijas Nr.LV90009115957
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieku
pagasts,Vecumnieku novads, LV-3933
AS Swedabank
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551025822482

SIA „DARDEDZE K”
Reģistrācijas Nr. 40003338395
PVN reģ. Nr. LV40003338395
Juridiskā adrese: „Dardedze”, Gauja,
Carnikavas novads, LV-2163
AS SEB banka
Konts: LV43UNLA0050008677115

_____________________ A.Saldābola

___________________ D.Segliņa

2018.gada ___.martā

2018.gada ___.martā
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