Līgums Nr. 2018/199/3.43
Par jaunas automašīnas piegādi Salas novada pašvaldībai
Salas novada Salas pagastā,

2018.gada 10.maijā

Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372, juridiskā adrese Susējas iela 9,
Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, tās domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes personā, kura
rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Nolikumu (turpmāk tekstā – Pircējs), no vienas
puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Green Motors”, reģ. Nr. 40203013086, juridiskā adrese
Krasta iela 5, Rīga, LV-1003, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis Pēteris
Spredzis (turpmāk tekstā –Pārdevējs) no otras puses, abi kopā tekstā saukti – Puses, pamatojoties
uz Salas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2018.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols
Nr.3), Pasūtītāja rīkotā publiskā iepirkuma „Jaunas automašīnas iegāde Salas novada pašvaldības
vajadzībām” Identifikācijas numurs SNP/2018/05 (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma)
rezultātiem un Pārdevēja Piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem īpašumā un samaksā par jaunu automašīnu
Škoda Kodiaq, turpmāk tekstā – transportlīdzeklis;
1.2. Līguma summa, ko Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam par līguma 1.1. punktā minēto
transportlīdzekli un tā piegādi ir EUR 31889,87 (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti
astoņdesmit deviņi euro 87 centi) bez PVN, PVN sastāda EUR 6696,87, kopējā Līguma summa ar
PVN ir EUR 38586,74 (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro 74 centi).
2. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Pircējs samaksā Līguma summu pēc transportlīdzekļa piegādes (saņemšanas) saskaņā ar
līgumu.
3.2. Maksājumu par transportlīdzekli Pircējs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
transportlīdzekļa pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
3.3. Par samaksas dienu tiek skaitīta diena, kad Pircējs veicis pārskatījumu uz Pārdevēja norādīto
bankas norēķinu kontu.
4. Transportlīdzekļa piegāde, nodošana un pieņemšana
4.1. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem transportlīdzekli, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
Vienlaicīgi ar transportlīdzekļa nodošanu, Pārdevējs iesniedz ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
veikto reģistrāciju saistītos dokumentus.
4.2. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pircējs pārbauda transportlīdzekļa atbilstību
līguma noteikumiem un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai atdod Pārdevējam neparakstītu,
rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus. Atteikumā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu
Pircējs norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu
noteiktā termiņā.
4.3. Pircējam nav tiesību lietot transportlīdzekli līdz tā pieņemšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5. Pircēja tiesības un pienākumi.
5.1. Pircēja tiesības :
5.1.1. Pārbaudīt transportlīdzekļa atbilstību iepirkuma Nolikumā un Tehniskajā piedāvājumā
minētajām prasībām;
5.1.2. pārbaudīt transportlīdzekļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu;
5.1.3 pirms transportlīdzekļa pieņemšanas, ja transportlīdzeklim konstatētas nepilnības, sagatavot
atteikumu parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš
to novēršanai;
5.1.4. pieņemot transportlīdzekli, pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Ar ekspertu pieaicināšanu
saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda
eksperta atzinums;
5.1.5. nepieņemt transportlīdzekli, ja tas neatbilst Līguma nosacījumiem.
5.2. Pircēja pienākumi:
5.2.1. Pieņemt transportlīdzekli, ja tas piegādāts saskaņā ar līguma noteikumiem;
5.2.2. veikt maksājumu saskaņā ar līgumā noteikto kārtību;
5.2.3. piedalīties transportlīdzekļa pieņemšanā – nodošanā.
6. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
6.1. Pārdevēja pienākumi:
6.1.1. veikt transportlīdzekļa piegādi 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no līguma
parakstīšanas dienas;
6.1.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt transportlīdzekļa nodošanu Pircējam
dalībai ceļu satiksmē;
6.1.3. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par transportlīdzekli;
6.1.4. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par transportlīdzekļa kvalitāti;
6.2. Pārdevēja tiesības:
6.2.1. saņemt samaksu par transportlīdzekli, kas piegādāts saskaņā ar līguma noteikumiem.
7. Garantijas
7.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Automašīna atbilst Automašīnas ražotāja noteiktajiem
tehniskajiem standartiem, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un visiem un jebkādiem Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, kas attiecas uz Automašīnām.
7.2. Garantija 4 gadi vai 120 000 km, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.
7.3 Līguma 7.2. punktā noteiktais garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvarotie
pārstāvji ir parakstījuši Automašīnas pieņemšanas-nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā.
7.4. Pircējam ir tiesības Automašīnas garantijas termiņā, kas noteikts Līguma 7.2.punktā, pieteikt
Pārdevējam pretenzijas par Automašīnas kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams
konstatēt, pieņemot Automašīnu, kurus Pārdevējs novērš uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu
laikā no Pircēja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Automašīnas
defektus nav iespējams novērst, tad Pārdevējs uz sava rēķina veic attiecīgās Automašīnas nomaiņu
pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošu jaunu Automašīnu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā,
skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Automašīnas
defektu novēršanai.
7.5. Transportlīdzekļa oriģinālajiem piederumiem ir spēkā 2 gadu garantija. Krāsojumam ir spēkā 3
gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma.
7.6. Transportlīdzeklim ir 12 gadu garantija pret caurrūsēšanu no iekšpuses uz ārpusi.

7.7. Automašīnas garantijas saistību izpildes nodrošināšanai Pārdevējs nozīmē atbildīgo personu:
Pēteri Russki, tālrunis 67 115 619, mobilais 23 278 814, e-pasts peteris.russkis@greenmotors.lv.
8. Pušu mantiskā atbildība
8.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no neapmaksātās Līguma summas bez PVN par katru
nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN, kas noteikta Līguma
1.2.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.
8.2. Līgumā noteiktā Automašīnas piegādes termiņa nokavējuma gadījumā Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 1.2.punktā noteiktās Līguma summas bez PVN par
katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 1.2.punktā noteiktās Līguma
summas bez PVN. 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.
8.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 7.4.punktā noteikto Automašīnas defektu novēršanas
un/vai Automašīnas vai to detaļu maiņas termiņu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu EUR
50,- (piecdesmit eiro 00 centus) 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.
8.4.Pircējam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma
sniegšanas Pārdevējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Pārdevējam aprēķināti un noteikti saskaņā
ar Līgumu.
8.5.Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu
kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
9. Strīdu izšķiršanas kārtība
9.1. Strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma darbības laikā,
Puses risina pārrunu ceļā.
9.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Līguma laušana
10.1.Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš par
to rakstiski paziņojot Pārdevējam, gadījumos, ja:
10.1.1.Pārdevējs Līgumā noteikto Automašīnu piegādes termiņu kavē vairāk kā 10 (desmit)
kalendārajām dienām.
10.1.2.Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Līgumā
noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā.
10.1.3.Pārdevējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ
(piemēram, maksātnespējas ierosināšana vai likvidācijas procesa uzsākšana).
10.2. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
11. Nepārvarama vara
Neviena puse nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju jebkura no šiem pienākumiem neizpildi
(izņemot jebkuras summas ne samaksu, kas bijis jāsamaksā saskaņā ar šī līguma noteikumiem), ja

neizpildi radījuši tādi apstākļi kā plūdi, zemestrīce, citi klimata apstākļi un stihiskas nelaimes vai
karadarbība, mobilizācija vai vispārējie militārie apstākļi, valdības lēmumi vai nacionālo un vietējo
amatpersonu lēmumi, nemieri vai citi apstākļi ārpus pašu kontroles, kas radušies pēc līguma
noslēgšanas, kas ietver, bet nav ierobežoti ar darba konfliktu.
12. Citi noteikumi
12.1.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm vai to
pilnvarotiem pārstāvjiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.2.Puses tām Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez
otras Puses rakstiskas piekrišanas.
12.3.Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu
saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
12.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
12.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pircēja Puses ir izpilddirektors Arnis
Baumeisters, tālrunis 65237749, mobilais 26188750, e-pats arnisb88@inbox.lv .
12.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pārdevēja Puses ir Pēteris Russkis,
tālrunis 67 115 619, mobilais 23 278 814, e-pasts peteris.russkis@greenmotors.lv.
12.7. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma
eksemplārs Pircējam, otrs pārdevējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12.8. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumu, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
12.8.1. Tehniskais piedāvājuma kopija uz 3 lp (Pielikums nr.1);
12.8.2. Finanšu piedāvājuma kopija uz 1 lp (Pielikums Nr.2.)
13.Pušu juridiskās adreses
Pircējs

Pārdevējs

Salas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000045372
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV-5230
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV40HABA0551027661272

SIA “Green Motors”
Reģistrācijas Nr. 40203013086
Juridiskā adrese: Krasta iela 5
Rīga, LV-1003
Banka: AS Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konts: LV53PARX0020143460001

Domes priekšsēdētāja

Valdes loceklis

/personiskais paraksts/
/I.Sproģe/
z.v.

/personiskais paraksts/
/P.Spredzis/
z.v.

