LĪGUMS Nr. 1-0*0/2017
Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegādi
Ludzā,

2017.gada /^.aprīlī

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,
LV-5701, turpmāk tekstā saukts “Pircējs”, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva
personā, kas rikojas saskaņā ar 2014.gada 27.februāra Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Auto Welle”, reģistrācijas Nr. 51503066191, juridiskā adrese:
18.novembra iela 68B, Daugavpils, LV-5404, turpmāk tekstā saukts “Pārdevējs”, tās prokūrista Staņislava
Rosovska personā, kurš rikojas saskaņā ar prokūru (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ieraksts par
prokūru izdarīts 23.01.2014., lēmuma Nr. 13-10/11432), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk
līguma tekstā saukti “Puses”
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma “Jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa
iegāde”, ID Nr. LNP 2017/19, rezultātiem un SIA “Auto Welle” iesniegto piedāvājumu, savā starpā noslēdz
Līgumu un vienojas par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem jaunu vieglo pasažieru transportlīdzekli ar ražotāja
nosaukumu Volkswagen Caddy, turpmāk tekstā “Prece”, saskaņā ar Līgumam pievienoto Pārdevēja
finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums).
1.2. Pārdevējs sniedz garantijas servisa un apkopes pakalpojumus Pircējam, saskaņā ar Transportlīdzekļa
garantijas noteikumiem (3.pielikums).
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2. LĪGUMA SUMMA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Preci un tās piegādi tiek noteikta EUR 14 199,17 (četrpadsmit
tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro, 17 centi) bez PVN, PVN 21% - EUR 2 981,83 (divi
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro, 83 centi), kopā ar PVN - EUR 17 181,00 (septiņpadsmit
tūkstoši viens simts astoņdesmit viens euro, 00 centi).
2.2. Līguma 2.1. punktā uzrādītajā summā tiek ietverti visi Pārdevēja izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi,
reģistrāciju VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk tekstā “CSDD”) uz Pircēja vārda un
Pircēja Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (turpmāk tekstā - OCTA) izmaksas uz 1(vienu) gadu.
2.3. Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad piegādāta Prece, parakstīts Preces
pieņemšanas-nodošanas akts un rēķins, samaksā Pārdevējam Preces pirkuma maksu.
3.3. Maksājums veicams ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.
3.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veic pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu.

3. PRECES PIEŅEMŠANA-NODOŠANA
3.1. Prece tiek nodota Pircējam ar pieņemšanas - nodošanas aktu.
3.1.1. Preces pieņemšanas - nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad Pārdevējs ir veicis Preces
piegādi;
3.1.2. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pircējam ar dienu, kad Pārdevējs iesniedzis Pircējam
pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu un Puses tos ir parakstījušas bez iebildumiem;
3.1.3. Pēc Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Pārdevējs nodrošina Preces reģistrāciju
uz Pircēja vārda CSDD.
3.1.4. Preces pieņemšanas - nodošanas akts tiek parakstīts 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad
Prece ir piegādāta un Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja aktu un rēķinu.
3.2. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas - nodošanas laikā Pircējs konstatē, ka Prece kopumā vai kāda tās daļa
neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Prece kopumā vai kāda tās daļa ir bojāta, tad par to
sagatavojams Defekta akts, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji un tiek pārtraukta Preces
pieņemšana-nodošana;
3.2.1. Pārdevējam Pušu parakstītajā Defekta aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem
jāveic Līguma un tā pielikumu noteikumiem neatbilstošās Preces nomaiņa pret Līguma un tā
pielikumu noteikumiem un prasībām atbilstošo Preci;

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.2.2. Ja tiek kavēts Preces nomaiņas termiņš, iestājoties Līguma 3.2.1. punkta nosacījumiem, Pārdevējs
maksā Pircējam Līgumā noteikto līgumsodu par aktā noteiktās Preces nomaiņas termiņa
kavējumu;
Pieņemot Preci, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Preces iepriekšēju pārbaudi - izmēģinājuma
braucienus, lai pārliecinātos par Preces atbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām.
Pircējs pēc saviem ieskatiem pie Preces pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.
Prece pāriet Pircēja īpašumā un faktiskajā valdījumā ar dienu, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Preces pieņemšanas-nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā
un Pārdevējs ir veicis Preces reģistrāciju uz Pircēja vārda CSDD.
Pārdevējs ir atbildīgs par Preces bojāejas vai bojāšanās risku līdz Preces nodošanai Pircējam saskaņā ar
Līguma 3.1.1. punktu.
4.

PUŠU SAISTĪBAS

4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1. Piegādāt un nodot Preci Pircējam pēc adreses: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads;
4.1.2. Reģistrēt Preci CSDD uz Pircēja vārda.
4.1.3. Veikt Pircēja OCTA apmaksu uz 1 (vienu) gadu. Visi nodokļi, nodevas un izmaksas, kas saistītas
ar Preces reģistrēšanu CSDD un OCTA izmaksas uz 1 gadu ir iekļautas Līguma 2.1.punktā
noteiktajā Līguma summā.
4.1.4. Līguma 4.1.2.un 4.1.3.punktā noteiktās darbības Pārdevējs izpilda tajā pašā dienā, kad Puses vai to
pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas - nodošanas aktu;
4.1.5. Preces pārdošanā un piegādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus;
4.1.6. Piegādāt un nodot Preci Pircējam 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
4.1.7. Līguma darbības laikā nekavējoties rakstiski brīdināt Pircēju par neparedzētiem apstākļiem, kādi
radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
4.2. Pircējs apņemas:
4.2.1. Pieņemt Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā Prece atbilst visām Līguma un tā
pielikumu prasībām un nosacījumiem.
4.2.2. Līguma 2.3.punkta noteiktajā termiņā veikt samaksu Pārdevējam par piegādāto Preci.
4.2.3. Pēc nepieciešamības pieaicināt ekspertu, veicot Preces pieņemšanu.
5. GARANTIJAS
5.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbilst Preces ražotāja noteiktajiem tehniskajiem standartiem,
Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un citiem Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
noteikumiem, kas attiecas uz attiecīgās kategorijas Precēm.
5.2. Garantija Precei 48 (četrdesmit astoņi) mēneši ar nobraukuma ierobežojumu 120 000 km un garantija
Preces virsbūvei ir 12 (divpadsmit) gadi. Noteiktais garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to
pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 3.1.punktā.
5.3. Pircējam ir tiesības Preces garantijas termiņā, kas noteikts Līguma 5.2.punktā, pieteikt Pārdevējam
pretenzijas par Preces kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot
Preci, kurus Pārdevējs novērš uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā no Pircēja rakstiskas
pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Preces defektus nav iespējams novērst, tad
Pārdevējs uz sava rēķina veic attiecīgās Preces nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošu
jaunu Preci 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā
noteiktais termiņš, kas paredzēts Preces defektu novēršanai.
6.

PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

6.1. Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1%
apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne
vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. Uz šī Līguma punkta pamata
aprēķinātie līgumsodi Pircējam ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir
saņēmis no Pārdevēja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
6.2. Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

0,1% apmērā no Līguma 2.1 .punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne
vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Uz šī Līguma punkta pamata
aprēķinātie līgumsodi Pārdevējam ir jānomaksā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 3.2.1.punktā noteikto Preces defektu novēršanas un/vai Preces vai
to detaļu maiņas termiņu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi)
par katru kavējuma dienu. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pārdevējam ir jānomaksā 5
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja rēķinu par šajā Līguma
punktā noteikto līgumsodu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Pircējam, veicot Līgumā noteikto maksājumu, ir tiesības, bez atsevišķa bildinājuma sniegšanas
Pārdevējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā ari zaudējumu radīšanu kādai no
Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā, Puses
risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā,
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
8.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
8.2. Preci Pārdevējs piegādā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
8.3. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.2. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tālrunis 65707403, e-pasta adrese: ser»eis.iakovlevs@ludza.lv .
9.3. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir SIA “Auto Welle” valdes
loceklis Pāvels Rakuls, tālrunis 25680574, e-pasts: pavels.rakuls@autowelle.lv.
9.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja un otrs - pie Pārdevēja.
9.5. Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
Pielikumā:
Pārdevēja Finanšu piedāvājums (1.pielikums) uz 1 (vienas) lapas;
Pārdevēja Tehniskais piedāvājums (2.pielikums) uz 5 (piecām) lapām;
Garantijas noteikumi (3.pielikums) uz 2 (divām) lapām.
10.

Pircējs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts:

S .Jakovļevs

PUŠU REKVIZĪTI

Pārdevējs:
SIA “Auto Welle”
Reģ.Nr. 51503066191
18.novembra iela 68B,
Daugavpils, LV-5404
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2x

