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Rīgā,

2015. gada 30. aprīlī

Pasūtītāja līguma uzskaites
Nr.LAAPC 1/2015

Izpildītāja līguma uzskaites
Nr._____
LĪGUMS

SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”, kuras vārdā uz Statūtu pamata rīkojas prokūriste Olga Treikale, no
vienas puses, un SIA “Ideal Services”, turpmāk tekstā „Piegādātājs”, kuru
pārstāv valdes loceklis Andris Ribāks, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, no
otras puses, abi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz 2015. gada 20. aprīļa
pieņemto lēmumu par iepirkuma Nr. LAAPC 1/2015 „Lietotas vieglās
automašīnas iegāde LAAPC vajadzībām” rezultātiem, noslēdz līgumu,
turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošu:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs – atbilstoši pasūtījumam
Iepirkumā (tehniskā specifikācija 1.pielikums) un savam piedāvājumam
(2.pielikums) - piegādā un pārdod Pasūtītājam automašīnu VW Transporter,
2012.g., reģ. Nr. JG 4146, turpmāk tekstā - Prece.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā samaksa par piegādāto Preci tiek noteikta EUR 16000.00
(sešpadsmit tūkstoši euro, 00 euro centi), turpmāk tekstā – Līguma
summa.
2.2. Līguma summa ietver Preces vērtību, piegādes izdevumus līdz līgumā
norādītajai piegādes vietai, visus nodokļus un nodevas, kā arī visus citus
iespējamos ar līguma izpildi saistītos izdevumus, kas attiecas uz Preci un
tās piegādi.
2.3. Samaksu par saņemto Preci Pasūtītājs veic uz līgumā norādīto Piegādātāja
bankas norēķinu kontu šādā kārtībā:
2.3.1. 100% no Līguma summas - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preces
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas
Pasūtītājam.
2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir
pārskaitījis naudu uz Piegādātāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina
attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. Preces nodošanas - pieņemšanas kārtība
3.1. Piegādātājs piegādā un nodod Preci Pasūtītājam (iestādes parastajā darba
laikā) Struktoru ielā 14 a, Rīgā.
3.2. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot
no līguma noslēgšanas dienas, un apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu
par Preces piegādes nokavējumu.
3.3. Vienas darba dienas laikā pēc Preces nodošanas Pasūtītājam, Piegādātājs
apņemas veikt Preces pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Pasūtītāja vārda, sedzot ar to saistītās izmaksas un maksāt līgumsodu par
šī pienākuma izpildes kavējumu.
Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam pilnā komplektācijā, darba kārtībā un
atbilstoši aprīkotu, lai pēc reģistrēšanas uz Pasūtītāja vārda, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām tā ir tiesīga piedalīties ceļu satiksmē kā satiksmes
dalībnieks.
Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt tās atbilstību un kvalitāti. Ja
Prece neatbilst šī līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja
pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs
ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci. Piegādātājs nekavējoties novērš
aktā konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem un apņemas maksāt
Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu.
Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēji
(to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.
Pasūtītājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā celt pretenzijas par
Preces pieņemšanas laikā nekonstatētu Preces neatbilstību līguma
noteikumiem, kvalitātes prasībām vai iztrūkumu. Ja Pasūtītājs ir cēlis
pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir pienākums
nekavējoties par saviem līdzekļiem aizvietot Preces defektu/trūkumu un
maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu.
Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Preci, pēc Preces iegādes un tās
apmaksas, pieder Pasūtītājam.

4. Līdzēju atbildība
4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram nodarītajiem zaudējumiem, ja tie
radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē
iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4.2. Par Preces piegādes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt
Piegādātājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta)
apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu.
4.3. Par līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Piegādātājs ir
tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru
nokavējuma dienu.
4.4. Par Līguma 3.3.punktā noteiktā pienākuma nokavējumu, Piegādātājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 30 (trīsdesmit euro) par katru
nokavējuma dienu.
4.5. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to
saistību pilnīgas izpildes un Līdzēji var prasīt kā līgumsoda, tā arī līguma
noteikumu izpildīšanu.
4.6. Līdz brīdim, kad Piegādātājs nodos Preci Pasūtītājam, visu risku par tās
bojāeju nes Piegādātājs.
4.7. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā
paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies
nepārvaramas varas (Force Majeure) iestāšanās rezultātā pēc šī līguma
parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzējiem nebija iespējams
ne paredzēt, ne novērst.
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5. Līguma termiņš un grozīšanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis gan Pasūtītājs, gan
Piegādātājs, un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai abpusējai izpildei.
5.2. Abiem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 15
(piecpadsmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru
Līdzēju, ja viens no Līdzējiem nepilda savas saistības (Preces piegāde,
samaksa). Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otram
Līdzējam nosūtīts paziņojums.
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Parakstot līgumu, Līdzēji apliecina, ka tie pilnībā
noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus:

saprot

šī

līguma

Pasūtītājs
SIA Latvijas Augu aizsardzības
pētniecības centrs
Reģ.Nr. 40003033658
PVN maks. reģ. Nr.LV40003033658
Struktoru iela 14a, Rīga, LV-1039
A/S SEB Banka
Konts: LV83UNLA0001000405804

Piegādātājs
SIA Ideal Services
Reģ. Nr. 40003447204
PVN maks. reģ. Nr.LV40003447204
Lidosta “Rīga”, Mārupes nov.,
LV1053
A/s Swedbank
Konts.: LV39HABA0001408045217

_____________________________
Prokūriste /O.Treikale/

__________________________
Valdes loceklis /A.Ribāks/
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