IEPIRKUMA LĪGUMS
Mazsalacā
2016.gada 8. februāris

Nr.38/2016

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese:
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja Harija
Rokpelņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pircējs, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildība „SEVIAN”, reģistrācijas Nr. 41503043337, tās
valdes locekļa Aleksandera Bobiļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem , turpmāk
tekstā saukts Pārdēvējs, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti par „Pusēm”,
pamatojoties uz iepirkuma „Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde Mazsalacas novada
pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. MNP 2016/1 rezultātiem un Pārdevēja iesniegto
piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk mazlietotu vieglo automašīnu, (turpmāk
tekstā - Automašīna) saskaņā ar Pārdevēja tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un finanšu
piedāvājumiem (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2.Pārdevējs apņemas piegādāt Automašīnu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma
noslēgšanas brīža uz Pircēja adresi: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novadā.
1.3. Piegādātajai Automašīnai jābūt tehniskā kārtībā, gatavam ekspluatēšanai, izgājušam
tehnisko apskati CSDD un reģistrētam uz Pircēja vārda.
2. PIRKUMA MAKSA
2.1. Pirkuma maksa ir EUR 14500,00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Pievienotās vērtības nodoklis 21% no automašīnas Pirkuma maksas ir EUR 3045,00 (trīs
tūkstoši četrdesmit pieci euro 00 centi).
2.2.Kopējā Pirkuma maksa par automašīnu, ar PVN 21% apmērā – EUR 17545,00
(septiņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro 00 centi).
2.3.Pirkuma Līguma maksā ieskaitīti arī visa veida nodokļi ar ko var tikt aplikta līguma
priekšmetā minētā Automašīna, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar Automašīnas piegādi,
Automašīnas reģistrācijas izmaksas CSDD uz Pasūtītāja vārda un sauszemes transportlīdzekļa
īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) uz 1 gadu izmaksas.
2.4.Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas pārreģistrāciju uz Pircēja vārda Ceļu satiksmes
drošības direkcijā un Automašīnas īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
(OCTA) uz Pircēja vārda uz 1 (vienu) gadu sedz Pārdēvējs.
2.5.Puses apliecina, ka, nosakot Pirkuma maksu, apzinās Pirkuma vērtību un atsakās celt
pretenzijas viena pret otru par šī Līguma 2.1.punktā noteiktās Pirkuma maksas pārmērīga
zaudējuma sakarā.
3. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅŠ
3.1. Pircējs samaksā Līguma 2.1. punktā noteikto pirkuma maksu 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Automašīnas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.2.Visi maksājumi, kas paredzēti šajā Līgumā, veicami ar bankas pārskaitījumu, iemaksājot
Pirkuma maksu Pārdevēja norādītajā kontā. Visas izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā
paredzēto maksājumu veikšanu un bankas pakalpojumu izmantošanu, sedz Pircējs.
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3.3 Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par šī Līguma 3.1 punktā minēto apmaksas termiņu
kavējumu 0.1% apmērā no Pirkuma maksas par katru nokavēto apmaksas dienu, bet ne vairāk
kā 10% no Pirkuma maksas.
3.4. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par šajā līgumā minētā automašīnas piegādes
termiņa kavējumu 0,1% apmērā no Pirkuma maksas par katru nokavēto automašīnas piegādes
dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pirkuma maksas.
3.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju un Pārdevēju no šī Līguma saistību izpildes pilnā
apmērā.
3.6.Līgumslēdzējas puses vienojas, ka datums, kurā uz maksājuma uzdevuma būs izdarīta
bankas (maksātājas) atzīme (zīmogs), tiks uzskatīta par faktisko maksājuma izdarīšanas
datumu.
4.AUTOMAŠĪNAS KVALITĀTE
4.1.Automašīnas kvalitātei un komplektācijai ir jāatbilst
Līguma 1.pielikumam ( tehniskajai specifikācijai).

noteiktajiem standartiem un šī

4.2. Pircējs patur tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja iestājas Līguma punktos 5.3. minētie
apstākļi un Pārdevējs 10(desmit) darba dienu laikā nav novērsis Pircēja konstatētos
bojājumus un trūkumus, atbilstoši Līguma 5.4.punktam.
5.AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN ĪPAŠUMTIESĪBU PĀREJA
5.1.Pircējs pēc Automašīnas pārreģistrēšanas CSDD uz Pircēja vārda un Automašīnas
īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) veikšanas uz Pircēja
vārda uz 1 (vienu) gadu Līguma 1.2.punktā minētajā adresē pieņem Automašīnu savā
valdījumā un īpašumā, par to parakstot Pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī preču
pavadzīmi- rēķinu, ja Automašīna un tās aprīkojums atbilst Līguma 1.pielikumā (tehniskā
specifikācija) noteiktajam. Vienlaicīgi ar Automašīnas nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar
Automašīnas veikto reģistrāciju Automašīnas servisa grāmatiņu, rezerves atslēgas,
transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību un reģistrētās numura zīmes.
5.2. Pirms Automašīnas Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Pircējs pārbauda
Automašīnas un tās aprīkojuma atbilstību Līguma un tā pielikumu noteikumiem un paraksta
aktu.
5.3 Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Automašīnas
pieņemšanas, ja pieņemšanas brīdī konstatē, ka tā neatbilst tehniskai specifikācijai vai Līguma
noteikumiem, vai tai ir novērojami bojājumi vai trūkumi.
5.4. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs par saviem
līdzekļiem novērš nepilnības 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.
6. GARANTIJAS
6.1. Automašīnas garantijas laiks tiek noteikts:
6.1.1. Garantijas laiks Automašīnas agregātiem un mezgliem 6 (seši) kalendārie
mēneši no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas vai 2000 km nobraukuma.
Garantijas termiņš sākas no Automašīnas Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
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7. DOMSTARPĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1.Jebkuras domstarpības, nesaskaņas, kas saistītas ar šo Līgumu, puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā.
7.2. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļā izlīgumu panākt nav iespējams, strīds tiek nodots
izskatīšanai Latvijas tiesā likumdošanā noteiktā kārtībā.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līgumā paredzēto
pušu saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līgums satur pušu pilnīgu vienošanos. Līgumslēdzējas puses ir iepazinušās ar tā saturu
un piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
8.3. Visus papildinājumus un izmaiņas Līgumā var veikt tikai rakstveidā, un tiem jābūt
apstiprinātiem ar abu pušu vai to pilnvaroto personu parakstiem.
8.4. Viena līgumslēdzēja puse nevar atkāpties no līguma izpildīšanas bez otras līgumslēdzējas
puses rakstiskas piekrišanas, izņemot Līguma punktā 4.2. minēto un citos Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos
8.5. Šī Līguma nosacījumi ir saistoši abu līgumslēdzēju pušu saistību un tiesību
pārmantotājiem pilnā tā apjomā.
8.6. Katra puse ir atbildīga par šajā Līgumā sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja mainās
kādas puses rekvizīti, tās pienākums ir trīs darba dienu laikā par to paziņot otrai pusei. Katra
puse ir atbildīga par šī noteikuma pārkāpumu rezultātā radītajiem zaudējumiem otrai pusei.
8.7. Pircēja kontaktpersona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu,
Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais, telefons 25451333.
Pārdēvēja kontaktpersona – Aleksandrs Bobiļevs, telefons 28813156.
8.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trijām) lapām katrs ar pielikumiem. Viens
Līguma eksemplārs tiek nodots Pircējam, otrs – Pārdevējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks
9. Līguma pielikumi
1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
2.pielikums – Finanšu piedāvājums.
10. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

Mazsalacas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114167
Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, LV-4215
AS „Swedbank”
LV14HABA0551020371802
HABALV22

SIA „SEVIAN”
Reģ. Nr. 41503043337
Vaļņu iela 22, Daugavpils,
LV-5401
AS „DnB Banka”
LV76RIKO0002013084357
RIKOLV2X

_______________________H. Rokpelnis _________________________________A. Bobiļevs
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