PIRKUMA LĪGUMS Nr. LA 2016/01_B
„Autostāvvietu biļešu automātu piegāde”
ID Nr.: LA 2016/01
Liepāja,

2016. gada __. _____

_______________________,
reģistrācijas
Nr.
________________,
adrese:
__________________________________, tās ____________________________, kurš rīkojas uz
___________________________, turpmāk tekstā Pārdevējs, no vienas puses, un
SIA „Liepājas autostāvvietas” reģistrācijas Nr. LV40003298707, adrese: Peldu iela 5 , Liepāja,
LV – 3401, tās valdes locekļa Armīna Robežnieka personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,
turpmāk tekstā Pircējs, no otras puses,
turpmāk līguma tekstā katrs atsevišķi saukts par Pusi, bet abi kopā par Pusēm, izsakot savu
brīvu gribu bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par
sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

1.2.
1.3.

Pārdevējs piegādā preci Līguma Speciālo noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.
punktā, kas ir Līguma pielikums Nr. 1, norādītajā adresē, savukārt, Pircējs pieņem
piegādāto preci (turpmāk tekstā – Prece), parakstot preču piegādes pavadzīmi – rēķinu
(turpmāk tekstā – PPR), atbilstoši specifikācijai – Līguma pielikumam Nr. 2 (turpmāk
tekstā – Specifikācija), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Pircējs apņemas norēķināties par Preci Noteikumu 4. punktā norādītajā apjomā
Līgumā un Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.
Pārdevējam saglabājas īpašuma tiesības uz Preci līdz Pircēja Līgumā noteikto saistību
pilnīgai izpildei.
2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1.
2.2.

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Noteikumos
paredzēto pilnīgai saistību izpildei.
Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Noteikumu 6. punktā noteiktajā termiņā.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

Pārdevēja tiesības un pienākumi:
3.1.1. Pārdot Pircējam Preci, kura atbilst Specifikācijai, par Noteikumu 4. punktā
norādīto Pirkuma maksu, saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.1.2. Piegādāt Pircējam Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem uz Pircēja Noteikumu
7. punktā norādīto adresi;
3.1.3. Nodrošināt Precei atbilstošu, transportēšanai un pārkraušanai piemērotu
iepakojumu;
3.1.4. Pieprasīt no Pircēja Noteikumu 4. punktā noteiktās Preces piegādes maksas,
Preces uzstādīšanas maksas pilnu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un
Noteikumos norādītajos termiņos.
Gadījumā, ja Pircējs nav norēķinājies ar Pārdevēju par saņemto Preci 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc Preces saņemšanas, Pārdevējam pēc samaksas termiņu notecējuma ir
tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma aizvest Pircējam piegādāto un uzstādīto Preci.
Pircējs apņemas:

3.3.1.

Pieņemt Pārdevēja piegādāto Preci atbilstoši Līguma noteikumiem, atrodoties
Noteikumu 7. punktā noteiktajā adresē laikā, kuru Puses ir savstarpēji
saskaņojušas. Preces piegādes brīdī pircēja pārstāvim ir pienākums parakstīt
PPR;
3.3.2. Norēķināties ar Pārdevēju pilnā apmērā par Preci saskaņā ar Līguma
noteikumiem;
3.3.3. Līdz brīdim, kamēr Prece pāriet Pircēja īpašumā, apieties ar Preci rūpīgi,
atbilstoši Preces ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem. Gadījumā, ja
Prece tiek sabojāta, tā pilnīgi vai daļēji iet bojā Pircēja vai trešo personu vainas
dēļ, Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam zaudējumus, ņemot vērā
Preces, detaļu, rezerves daļu un remonta tirgus cenas.
3.4. Pārdevējs garantē, ka viņam uz Preces pārdošanas brīdi ir īpašumtiesības uz Preci, šī
Prece nav ieķīlāta, tai nav uzlikti nekādi citi apgrūtinājumi un tā nav strīdus objekts.
3.5. Gadījumā, ja Prece Pārdevējam no Preces ražotāja tiek piegādāta nepilnīgā
komplektācijā, Pārdevējs par to nekavējoties informē Pircēju. Pārdevējs Pircējam
piegādā un uzstāda Preci no Preces ražotāja saņemtajā komplektācijā, apņemoties 15
(piecpadsmit) dienu laikā sagādāt un uzstādīt trūkstošās Preces detaļas.
3.6. Gadījumā, ja Pārdevējam ir tapis zināms, ka Preces ražotāja vainas dēļ Prece
Pārdevējam netiks piegādāta noteiktajā termiņā, Pārdevējs par to nekavējoties informē
Pircēju un Puses rakstveidā vienojas par Preces piegādes termiņa pagarināšanu. Šāds
pagarinājums nedrīkst būt garāks par 30 (trīsdesmit) dienām.
3.7. Atbildība par Preces saglabāšanu, kā arī viss risks par Preces zaudējumu vai bojāeju
pāriet Pircējam no PPR parakstīšanas brīža.
3.8. Pārdevējs ir materiāli atbildīgs par Preci un tās saglabāšanu līdz brīdim, kamēr Prece
nav pārgājusi Pircēja īpašumā.
3.9. Puses ir atbildīgas par nolīgto saistību nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt
viena otrai visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
3.10. Preces garantijas termiņš ir noteikts Noteikumu 9. punktā.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Pircējs maksā Pārdevējam kopējo Preces Pirkuma maksu, kas noteikta Noteikumu 4.
punktā un kurā tiek iekļauta arī maksa par Preces piegādi (Noteikumu 4. punkts),
saskaņā ar Specifikāciju.
Puses vienojas par sekojošu Pirkuma maksas samaksas kārtību - Pirkuma maksu
Pircējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes dienas pārskaita Pārdevējam
Noteikumu 5.2. punktā norādīto summu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu
kontu.
Pirkuma maksa par Preci tiek veikta ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Pārdevēja
norādīto bankas norēķinu kontu.
Pirkuma maksa tiek uzskatīta par saņemtu brīdī, kad tā ienākusi Pārdevēja bankas
norēķinu kontā.
Gadījumā, ja Pircējam ir nepieciešama Preces uzstādīšana, Puses par to atsevišķi
vienojas. Par Preces uzstādīšanu Pārdevējs piestāda Pircējam atsevišķu rēķinu.
Darījuma valūta ir noteikta Eiro (EUR).
5. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

5.1.

Pārdevējs piegādā Pircējam Preci darba dienā, laika posmā no 9.00 līdz 17.00. Par
konkrētu Preces piegādes dienu un laiku Pārdevējs atsevišķi informē Pircēju. Puses ir
tiesīgas šādu informāciju viena otrai sniegt elektroniski.
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5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Preces uzstādīšanu Pārdevējs veic darba dienās darba laika ietvaros no 9.00 līdz 17.00.
Noteiktajās Preces uzstādīšanas dienās Pircējam ir jānodrošina Pārdevēja pārstāvim
iespēju iekļūt Pircēja telpās un veikt Preces uzstādīšanas darbus.
Pircējs apņemas norunātajā piegādes dienā būt sastopams Noteikumu 7. punktā
norādītajā adresē un pieņemt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem.
Preces piegādes dienā kopā ar Preci Pārdevējs izsniedz Pircējam PPR par pilnu
Pirkuma maksu, kas ir norādīta Noteikumu 4. punktā, un atsevišķu rēķinu norādot
summu apmaksai. PPR paraksta abu Pušu pārstāvji Preces piegādes brīdī.
Pušu domstarpības, kas rodas Preces kvalitātes un tās atbilstības Līguma noteikumiem
novērtēšanai, izšķir Pušu pieaicināti licencēti speciālisti.
6. SODA SANKCIJAS UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Gadījumā, ja Pārdevējs noteiktajā Preces piegādes dienā ierodas Noteikumu 7. punktā
norādītajā adresē ar Preci, bet Pircējs tur nav sastopams, Pārdevējam ir tiesības
pieprasīt un Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam radušos zaudējumus. Reālo
zaudējumu apmēru Pārdevējs norāda atšifrētā rēķinā, kuru izsniedz Pircējam.
Gadījumā, ja Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no noteiktās Preces piegādes dienas
nav pieņēmis Preci, Pārdevējs piemēro Precei glabājuma maksu 0,1% apmērā no
Pirkuma maksas. Preces glabājuma maksu Pārdevējs sāk aprēķināt, sākot ar 15
(piecpadsmito) dienu, skaitot no noteiktās Preces piegādes dienas. Pircēja pa daļām
iemaksātā Pirkuma maksa vispirms ieskaitāma aprēķinātās Preces glabājuma maksas
samaksai bez īpaša paziņojuma Pircējam.
Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Specifikācijā noteiktās Preces piegādi pilnā apmērā ilgāk
par 15 (piecpadsmit) dienām, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja, savukārt,
Pārdevējam ir pienākums samaksāt Pircējam 0,1% no nepiegādātās Preces vērtības
dienā, skaitot no 16 (sešpadsmitās) kavējuma dienas.
Gadījumā, ja Pircējs kavē Specifikācijā noteiktās Preces apmaksas termiņu Pārdevējam
ir tiesības pieprasīt no Pircēja, savukārt Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevējam
0,1% dienā no neapmaksātās Preces vērtības.
Gadījumā, ja Pircējs vēl nav norēķinājies par Preci pilnā apjomā, bet veic ar Pārdevēju
nesaskaņotu Preces rekonstrukciju, pārbūvi un/vai pārvietošanu, Pārdevējs ir tiesīgs
pieprasīt no Pircēja soda naudu 10 % apmērā no neapmaksātās Preces vērtības.
Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā pirms termiņa beigām lauzt Līgumu,
nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs nav norēķinājies ar Pārdevēju Līgumā un Noteikumos
noteiktajos termiņos.
Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā pirms termiņa beigām lauzt Līgumu, ja Pārdevējs
kavē Preces piegādi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, pieprasot Pārdevējam atgriezt jau
apmaksāto Preces Pirkuma maksu.
7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1.

7.2.

Līguma neizpilde nepārvaramas varas apstākļu iespaidā tiek uzskatīta par pamatotu
attaisnojumu, ja Puses ir mēģinājušas izvairīties no šādiem apstākļiem un izlabot
kaitējumu, un ja ir veikušas visus iespējamos pasākumus Līgumā noteikto saistību
izpildei.
Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts negaidīts notikums vai apstāklis, kuru Puses
nevar kontrolēt (dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, karš, streiks, lokauts, masu
nemieri, okupācija, grozījumi normatīvajos aktos, kuru rezultātā Līguma izpilde kļūst
neiespējama). Pušu pienākums ir turpināt ar Līgumu nolīgto saistību izpildi tūlīt pēc
šķēršļu novēršanas, izņemot gadījumus, kad nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk
nekā 1 (vienu) mēnesi vai, ja Līguma izpilde pēc kāda konkrēta notikuma vai kāda
apstākļa dēļ ir objektīvi nepraktiska vai radītu nesaprātīgus izdevumus vai kaitējumu
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7.3.

kādai no Pusēm. Izpildes kavējums uz nepārvaramas varas apstākļu laiku tiek
uzskatīts par pamatotu iemeslu Līgumā noteikto saistību nepienācīgai izpildei, un par
to netiek piemērota nekāda Līgumā vai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēta
atbildība.
Pēc otras Puses pieprasījuma, Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākli vai
notikumu, ir jāpierāda minētais apstāklis vai notikums. Ja attiecīgā Puse to neizdara
pēc otras Puses pieprasījuma, tiek uzskatīts, ka nepārvaramas varas notikums vai
apstāklis nav bijis.
8. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

8.1.

Strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses 20 (divdesmit) dienu
laikā nav panākušas vienošanos strīdus jautājumos, strīds nododams izskatīšanai
Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

9.1.

Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un
pilnībā piekrīt visiem tā punktiem. To apliecina Pušu paraksti uz Līguma.
9.2. Noslēdzot Līgumu, visi Pušu iepriekš noslēgtie līgumi un vienošanās par Līguma
priekšmetu zaudē savu spēku, un Prece, kuru Pārdevējs pārdos Pircējam pēc Līguma
noslēgšanas, tiks uzskatīta par pārdotu uz šī Līguma pamata un saskaņā ar to.
9.3. Līgumu var papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, kas tiek noformēta kā
pielikums pie Līguma un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita veida informācija,
izņemot Līguma 5.1. punktā noteiktos gadījumus, ir noformējama rakstveidā latviešu
valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu vai ierakstītā sūtījumā pa
pastu uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm. Visa korespondence ir
uzskatāma par saņemtu (izsniegtu) dienā, kad otra Puse ir parakstījusies uz iesniegtā
dokumenta vai piektajā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par
ierakstītas vēstules nosūtīšanu.
9.5. Pusēm ir nekavējoties jāinformē vienai otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses,
bankas norēķinu konta u.c.) maiņu.
9.6. Pusēm ir pienākums neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi
zināma Līguma saistību izpildes laikā.
9.7. Pārdevēja un Pircēja pārstāvji apliecina, ka rīkojas Līgumā norādīto attiecīgo juridisko
personu vārdā un uzdevumā, un tiem ir šādām darbībām atbilstošs pilnvarojums.
9.8. Līgums ir uzrakstīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros,
katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
9.9. Ja kāds no Līguma punktiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma
punktu spēkā esamību.
9.10. Visos citos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:
1. Pielikums Nr. 1 – Līguma speciālie noteikumi
2. Pielikums Nr. 2 – Preces specifikācija
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10. PUŠU REKVIZĪTI
Pircējs:

Pārdevējs:

SIA „Liepājas autostāvvietas”
Reģ. Nr.:LV40003298707
Peldu iela 5, Liepāja, Latvija
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV2X
Konts: LV04HABA0551025489799

_____________________________
(Valdes loceklis Armīns Robežnieks)

_____________________________
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Pielikums Nr. 1
Pirkuma līgumam
Nr. LA 2016/01_B

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI
Liepāja,

2016. gada _________
1. PĀRDEVĒJS

2. PIRCĒJS
SIA „Liepājas autostāvvietas”

Reģ. Nr.:
Juridiskā
adrese:
Biroja adrese:

Reģ. Nr.:
Juridiskā
adrese:
Biroja
adrese:
Konts:
Pārstāvības
pamats:
Pilnvarotais
pārstāvis:

Konts:
Pārstāvības
pamats:
Pilnvarotais
pārstāvis:

LV40003298707
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401,
Latvija
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401,
Latvija
LV04HABA0551025489799
Statūti
Valdes loceklis Armīns
Robežnieks

3. PRECES APRAKSTS
Autostāvvietu biļešu automātu piegāde
Piegāde saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.
Preces tehniskā specifikācija Pielikums Nr. 2

4. DARĪJUMU KOPĒJĀ SUMMA
Preces kopējā cena (EUR):
Piegādes izmaksas (EUR):

5. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA
5.1. Priekšapmaksa
(EUR):
PVN 21 % (EUR):

Uzstādīšanas izmaksas (EUR):

KOPĀ (EUR):

Kopējā summa bez PVN (EUR):

Samaksas termiņš:
5.2. Pirkuma maksa
(EUR):
PVN 21 % (EUR):

PVN 21 % (EUR):
KOPĀ (EUR):

KOPĀ (EUR):

Samaksas termiņš:

6.

PRECES PIEGĀDES TERMIŅŠ:

7. PRECES PIEGĀDES ADRESE:

15
(piecpadsmit)
dienu laikā no preces
saņemšanas brīža

2016. gada ______________
Liepājā, Peldu ielā 5

8. PRECES PIEGĀDĀTĀJS:
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9. GARANTIJA

Pircējs:

2 (divi) gadi no nodošanas ekspluatācijā dienas

Pārdevējs:

SIA „Liepājas autostāvvietas”
Reģ. Nr.: LV40003298707
Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, Latvija
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV2X
Konts: LV04HABA0551025489799

_____________________________
(Valdes loceklis Armīns Robežnieks)
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Pielikums Nr. 2
Pirkuma līgumam
Nr. LA 2016/01_B

PRECES SPECIFIKĀCIJA
Liepāja,

2016. gada ________

Korpuss un Pjedestāls
Biļešu automāta modelis (marka)
Izmēri (AxPxDz)
Konstrukcija
Durvis
Sānu plāksnes
Durvis naudas piekļuvei
Bloķēšanas plātnes
Svars
Krāsa
Atbilstība

Vides ietekme
Darbības temperatūra
Relatīvais mitrums
Elektropieslēgums
Enerģijas patēriņš
Maģistrālais pieslēgums
Divi sildītāji
Akumulators

Informācija
Ekrāns
Printeris
Datu uzglabāšana
Transakciju uzglabāšana
Transakciju dublēšana

Samaksa
Monētu pieņēmējs
Monētu padeves sprauga
Naudas savākšanas ierīce
Monētu kaste

Pircējs:

Pārdevējs:

SIA „Liepājas autostāvvietas”
Reģ. Nr.: 40003298707
Peldu iela 5, Liepāja, Latvija
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV2X
Konts: LV04HABA0551025489799

_____________________________
(Valdes loceklis Armīns Robežnieks)
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