LĪGUMS Nr.PIKC LVT 2017/1
Liepājā,

2017.gada 26.janvari

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums” reģistrācijas Nr.90009516617,
tā direktora Agra Ruperta personā, kas darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no
vienas puses un SIA “ SD Autocentrs”, reģistrācijas N r.42103012097, tās valdes priekšsēdētāja Māra
Golovanova personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Piegādātājs, no otras
puses, abi kopā turpmāk saukti- Puses, bet atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Jaunas
automašīnas piegāde un tehnisko apkopju veikšana” ar identifikācijas Nr. PIKC LVT 2017/1,
turpmāk-iepirkums, rezultātiem, noslēdz Līgumu, turpmāk - Līgums, par sekojošo:

1.1.

1.2.
1.3.

1.
Līguma priekšmets
Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pieņem īpašumā un samaksā par jaunu automašīnu Volkswagen Caravelle, 2017 gada izlaidums, turpmāk tekstā - Automašīna, saskaņā ar Līguma
noteikumiem, iepirkuma tehniskajā specifikācijā (līguma 1.pielikums) noteiktajām prasībām un
Piegādātāja iepirkumā iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Finanšu
piedāvājumu (Līguma 3.pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Piegādātājs līdz Automašīnas 120000 km nobraukumam veic Automašīnas tehniskās apkopes,
turpmāk tekstā - pakalpojums, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām.
Piegādātājs Automašīnas garantijas laikā, turpmāk tekstā Automašīnas Garantijas laiks, veic
Automašīnas Garantijas laika apkalpošanu - bezmaksas garantijas remontdarbus, turpmāk
tekstā - Garantijas remontdarbi.

2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
Kopējā līgumcena par Automašīnu un Pakalpojumiem ir 35179,29 EUR (trīsdesmit pieci
tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi euro, 29 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
(turpmāk - PVN), ko veido:
2.1.1. Līgumcena par Automašīnu ir 34047,11 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četrdesmit septiņi
euro, 11 centi), turpmāk tekstā - Automašīnas Līgumcena. Automašīnas Līgumcenā nav
ietverts pievienotās vērtības nodoklis un tas maksājams papildus tiesību aktos noteiktajā
apmērā un kārtībā;
2.1.2. Līgumcena par Pakalpojumiem ir 1132,18 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit
divi euro, 18 centi), turpmāk tekstā - Pakalpojumu Līgumcena. Pakalpojumu Līgumcenā nav
ietverts pievienotās vērtības nodoklis un tas maksājams papildus tiesību aktos noteiktajos
gadījumos un tajos noteiktajā apmērā.
2.2. Kopējā Līgumcenā ir iekļautas visas ar Automašīnas piegādi un Pakalpojumu sniegšanu saistītās
izmaksas, tai skaitā Līguma 1.Pielikumā pieprasītā un Līguma 2.pielikumā piedāvātā Automašīnas
aprīkojuma cena, tā uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Automašīnas
pirmspārdošanas sagatavošanu un pārbaudi, izmaksas, kas saistītas ar Automašīnas piegādi
Pasūtītāj norādītā adresē, izmaksas, kas saistītas ar Automašīnas reģistrāciju CSDD, visas citas
izmaksas, lai nodrošinātu katras Automašīnas pilnīgu gatavību lietošanai, garantijas remontdarbi,
Pasūtītāj darbinieka, kam tiks nodota lietošanā Automašīna, īsa instruktāža par Automašīnas
ekspluatācijas noteikumiem, kā arī ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, visis iespējamie
un paredzamie sadārdzinājumi. Izmaksas, kas saistītas ar remontdarbu veikšanu, tai skaitā
materiāliem, Automašīnas Garantijas laikā, kur pie bojājumu rašanās nav vainojams Pircējs, tas ir,
Automašīna ir pareizi ekspluatēta, un veicamie remontdarbi nav saistīti ar detaļu nolietojumu, uz
kurām neattiecas Piegādātāja noteiktās Automašīnas garantijas saistības, sedz Piegādātājs.
2.3. Kopējā Līgumcena, tai skaitā Automašīnas Līgumcena un Pakalpojumu Līgumcena, Līguma
darbības laikā nevar tikt paaugstināta, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos,
kas ietekmē cenu tiešā veidā. Šādos gadījumos Kopējā Līgumcena var tikt pārskatīta, Pusēm veicot
rakstiskus Līguma grozījumus.
2.4. Pasūtītājs veic samaksu Piegādātājam tikai par pilnīgi, labā kvalitātē un termiņā, kā arī atbilstoši
Līgumā noteiktajai kārtībai un noteikumiem piegādātu Automašīnu un sniegtiem Pakalpojumiem.
2.5. Kopējās Līgumcenas samaksa tiek veikta sekojošā kārtībā:
2.5.1. Automašīnas Līgumcenas samaksa tiek veikta pēc Automašīnas piegādes un nodošanas
Pasūtītājam, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstīto rēķinu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro
2.1.
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dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2.5.2. Pakalpojumu Līgumcenas samaksa tiek veikta, izmaksājot Piegādātājam atlīdzību par katru
Automašīnas tehniskās apkopes veikšanas reizi saskaņā ar cenu, kas norādīta Līguma 3.pielikumā,
pamatojoties uz Piegādātāja izrakstīto rēķinu, ko Pasūtītājs apmaksā ne vēlāk kā 10 (desmit)
darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
2.5.3. Rēķinam ir jābūt sagatavotam atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” noteiktajam un tam ir jāsatur atsauce uz šī Līguma
noslēgšanas datumu un numuru.
2.5.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto
bankas norēķinu kontu.
3.
3.1.

Automašīnas pārdošanas un Pakalpojumu, Garantijas remontdarbu sniegšanas noteikumi
Automašīnas pārdošanas noteikumi:
3.1.1. Piegādātājs garantē, ka Automašīna būs pilnā komplektācijā, jauna, nelietota un atbildīs
Automašīnas ražotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam
Automašīnas veidam, kā arī Līguma Pielikumā Nr. 1 noteiktajam, Latvijā spēkā esošajiem
tiesību aktiem, kas uz to attiecas, un Automašīna nodrošinās visu Pasūtītāja pieprasīto
funkciju izpildi, un tās kvalitāte atbildīs augstas kvalitātes standartiem;
3.1.2. Piegādātājs nes pilnu atbildību par Automašīnas pareizu izvēli, tās tehnoloģisko darbību un
drošības normu atbilstību;
3.1.3. Piegādātājs Automašīnu piegādā Pasūtītājam Ventspils ielā 51, Liepājā 90 (deviņdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās,t.i.- līdz 2016.gada 26.aprīlim ieskaitot,
saskaņojot piegādes laiku ar Pircēju;
3.1.4. ja iestājušies vai iestāsies apstākļi, kas kavēs Automašīnas piegādi Līgumā noteiktajā
termiņā, Piegādātājs par tiem nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājm. Ja Pasūtītājs apstākļus
atzīst par objektīviem, kā rezultātā paredzamo kavējumu var atzīt par attaisnojošu, tad
piegādes termiņš tiek pagarināts, Pusēm rakstveidā vienojoties. Gadījumā, ja kavējums nav
atzīstams par attaisnotu un/vai Piegādātājs nav ievērojis iepriekš minēto informēšanas
kārtību, Piegādātājs ir vainojams saistību neizpildē un tam piemērojamas Līgumā noteiktās
sankcijas;
3.1.5. Automašīnai jābūt tādā tehniskā un juridiskā stāvoklī, lai Pasūtītājs to varētu lietot
nekavējoties bez jebkādiem ierobežojumiem;
3.1.6. juridisku formalitāšu nokārtošanai, ja nepieciešams, Pasūtītājs izdod Piegādātājam pilnvaru;
3.1.7. nododot Automašīnu Pasūtītājm, Piegādātājs nodod Pasūtītājam visus dokumentus, kas
attiecas uz Automašīnu, tai skaitā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, garantijas
dokumentus, servisa grāmatiņu, Automašīnas lietošanas noteikumus, kā arī veic Pasūtītāja
darbinieka, kurš lietos Automašīnu, īsu instruktāžu par Automašīnas ekspluatācijas
noteikumiem, tai skaitā par Automašīnas aprīkojumu un tā darbības principiem;
3.1.8. nododot Automašīnu Pasūtītājam, Puses paraksta “Automašīnas nodošanas - pieņemšanas
aktu”, kas apliecina, ka Automašīna ir nodota Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem;
3.1.9. Pircējs ir tiesīgs nepieņemt Automašīnu, ja tās pieņemšanas procesā atklājas, ka tā neatbilst
Līgumā, tai skaitā Līguma Pielikumos, noteiktajam. Šādā gadījumā Puses paraksta “Defektu
aktu”, kurā vienojas par trūkumu (defektu) novēršanas kārtību un termiņiem;
3.1.10. ja Pasūtītājs pēc Automašīnas pieņemšanas konstatē, ka Automašīna neatbilst Līguma
noteikumiem vai tai ir kādi citi trūkumi (defekti), tas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā pēc “Automašīnas nodošanas - pieņemšanas akta” parakstīšanas iesniedz
Piegādātājam rakstveidā pretenziju, ko Piegādātājs izskata ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā
pēc pretenzijas saņemšanas. Gadījumā, ja Piegādātājs neatbilstību neatzīst par pamatotu, tas
minētajā termiņā iesniedz Pasūtītājm rakstveidā motivētu atteikumu. Gadījumā, ja
Piegādātājs neatbilstību atzīst par pamatotu, Puses paraksta “Defektu aktu”, kurā vienojas
par trūkumu (defektu) novēršanas kārtību un termiņiem;
3.1.11. nejauša zaudējuma risks pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Pasūtītājs ir pieņēmis Automašīnu,
tas ir, ar abpusēju “Automašīnas nodošanas - pieņemšanas akta” parakstīšanas brīdi.
Pasūtītājam, veicot samaksu par Automašīnu, tas iegūst īpašuma tiesības uz to.
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3.2.

4.1.

4.2.

Pakalpojumu, Garantijas remontdarbu sniegšanas noteikumi:
3.2.1. Piegādātājs sniedz Pakalpojumus (veic tehniskās apkopes) un Automašīnas Garantijas laikā
veic bezmaksas Garantijas remontdarbus autorizētā autoservisā Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā Liepājā Zemnieku ielā 68.
3.2.2. Piegādātājam ir pienākums Pakalpojumus sniegt un Garantijas remontdarbus veikt augstā
kvalitātē saskaņā ar ražotāja noteiktajām tehnoloģijām un metodēm, Pakalpojumu sniegšanā
un Garantijas remontdarbu veikšanā ievērojot labas profesionālās prakses priekšnoteikumus,
Pakalpojumus veikt tehniskai apkopei paredzētajā izpildes laikā un saskaņā ar tehniskajā
apkopē veicamo darbu aprakstu, kā arī nodrošināt, lai Pakalpojumus un Garantijas
remontdarbus veic kvalificēti speciālisti, kuri apmācīti darbam ar iekārtām, pārzina
konkrētās markas automašīnas, to rezerves detaļas, aprīkojumu un darbu veikšanai
piemērojamās tehnoloģiskās metodes.
3.2.3. Piegādātājs nodrošina, ka, sniedzot Pakalpojumu un veicot Garantijas remontdarbus, tiek
pielietoti augstākās kvalitātes izejmateriāli.
3.2.4. Piegādātājs nodrošina veiktajiem Garantijas remontdarbiem un sniegtajiem Pakalpojumiem,
un pielietotajiem izejmateriāliem garantiju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.2.5. ja uz veicamo remontdarbu neattiecas Automašīnas garantijas saistības, tas ir maksas
pakalpojums un Piegādātājam par to jābrīdina Pircējs pirms šādu remontdarbu veikšanas.
3.2.6. neparedzētu un neatliekamu Garantijas remontdarbu gadījumā Piegādātājs apņemas
Automašīnu pieņemt un veikt nepieciešamos Garantijas remontdarbus ārpus kārtas.
3.2.7. Piegādātājs sniedz Pakalpojumus un veic Garantijas remontdarbus termiņā, par kādu tas
vienojies pirms Pakalpojuma izpildes vai Garantijas remontdarbu veikšanas ar Pircēju. Ja
Pakalpojuma, Garantijas remontdarbu izpildes laikā atklājas slēpti defekti, Piegādātājs par
to nekavējoties paziņo Pasūtītājm un Puses vienojas par termiņu, kādā Pakalpojums
sniedzams vai veicami Garantijas remontdarbi.
3.2.8. Piegādātājs apņemas atkārtoti sniegt Pakalpojumu vai veikt Garantijas remontdarbus, ja tie
nav sniegti pilnīgi vai labā kvalitātē. Atkārtoti veicamo Pakalpojumu Piegādātājs veic par
saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos.
3.2.9. Pasūtītājam ir pienākums pirms Automašīnas nodošanas Piegādātāja servisā telefoniski
saskaņot ar Piegādātāju Automašīnas nodošanas laiku, darba veidu (Pakalpojums vai
Garantijas remontdarbi), veicamo darbu apjomu un izpildes laiku.
3.2.10. Pasūtītājs nodrošina Automašīnas nogādāšanu Piegādātāja servisā, ja minētā Automašīna ir
tādā tehniskā kārtībā, lai ar to varētu pārvietoties. Nodot Automašīnu Pakalpojuma
sniegšanai vai Garantijas remontdarbu veikšanai Piegādātājam un saņemt atpakaļ pēc
Pakalpojuma sniegšanas vai Garantijas remontdarbu veikšanas ir tiesīga tikai Pasūtītāja
pilnvarotā persona vai tās nozīmētā persona.
3.2.11. Pasūtītāja pilnvarotā persona vai tās nozīmētā persona, pieņemot darbu, paraksta Piegādātāja
iesniegto “Darba nodošanas - pieņemšanas aktu”. Pilnvarotā persona vai tās nozīmētā
persona, pieņemot darbu, ir tiesīga izteikt arī savas pretenzijas attiecībā uz Pakalpojuma,
Garantijas remontdarbu kvalitāti un pilnīgu izpildi, Pusēm veicot atzīmi “Darba nodošanas
- pieņemšanas aktā”.
3.2.12. ja pēc Pakalpojuma pieņemšanas tiek konstatēts, ka Pakalpojums nav sniegts pilnīgi vai labā
kvalitātē, tas pats attiecas uz Garantijas remontdarbiem, pretenziju Pasūtītājs var pieteikt
jebkādā formā Piegādātājam ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas
vai Garantijas remontdarbu veikšanas.
3.2.13. ja Pakalpojums nav sniegts pilnīgi vai labā kvalitātē, Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu
neveic līdz brīdim, kad Pakalpojums nav veikts pilnīgi un labā kvalitātē.
4.
Garantija
Automašīnas Garantijas laiks noteikts 48 (četrdesmit astoņi) mēneši vai maksimālais nobraukums
120000 km (viens simts divdesmit tūkstoši) kilometri, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas ātrāk,
kopš Automašīnas nodošanas Pasūtītājm, ja Automašīna tiek ekspluatēta saskaņā ar tehniskās
dokumentācijas prasībām. Garantiju apliecina Piegādātāja izsniegtie dokumenti, kas tiek nodoti
Pasūtītājam pie Automašīnas nodošanas saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
Attiecībā uz Piegādātāja sniegtajiem Pakalpojumiem vai veiktajiem Garantijas remontdarbiem
garantijas laiks tiek noteikts ne mazāk kā divi gadi, skaitot no Pakalpojuma, Garantijas
remontdarbu izpildes nodošanas dienas. Pakalpojuma sniegšanas, Garantijas remontdarbu

4
veikšanas laika pielietoto izejmateriālu garantijas laiks irražotaja noteiktais.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

5. Atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība
Puse ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Puses, tai skaitā tās
darbinieku, pilnvaroto personu, Līguma izpildē iesaistīto trešo personu, darbības vai bezdarbības
rezultātā, pārkāpjot Līgumā noteiktās saistības, saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.
Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu
pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
Pakalpojuma vai Garantijas remontdarbu pieņemšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Piegādātāju
no atbildības un iespējamo zaudējumu segšanas, kas var rasties Piegādātāja neprofesionālās
darbības dēj.
Piegādātājs atbild par Automašīnas bojāeju vai zādzību, laupīšanu, vai nodarītajiem bojājumiem,
ko Pakalpojuma, Garantijas remontdarbu veikšanai nodotajai Automašīnai izraisījuši Piegādātāja
darbinieki vai trešās personas.
Gadījumos, kad starp Pusēm rodas strīds attiecībā uz Automašīnas tehniskajiem parametriem,
Pakalpojumiem, Garantijas remontdarbiem pielietojamo materiālu tehniskajiem rādītājiem un
veiktajiem darbiem, pielietotajām tehnoloģijām, metodēm utt., tās ir tiesīgas, savstarpēji
vienojoties, pieaicināt neatkarīgus ekspertus.
Ja Puse saistību nepienācīgi izpilda vai neizpilda Līgumā noteiktajā termiņā, tā maksā otrai Pusei
līgumsodu, kas sastāda 0,5% (nulle komats pieci procenti) no kavētā maksājuma summas vai
neizpildītās saistības vērtības par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
Līgumsoda, kas noteikts par saistības nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu Līgumā noteiktajā
termiņā, samaksa neatbrīvo no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
Pusei, atkāpjoties no Līguma gadījumos, kad vienpusējas atkāpšanās tiesības Līguma noteikumos
tai nav pielīgtas, jām aksā otrai Pusei līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
Minētais noteikums netiek piemērots, ja Puse, kura iniciējusi Līguma atcelšanu, atkāpjas no
Līguma gadījumos, kas minēti Līguma 8.3. - 8.5. punktā.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja
Puses nespēs vienoties, strīds risināms saskaņā ar Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem tajos
noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
6.
Nepārvarama vara (Force majeure)
Puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi tāda
notikuma rezultātā, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, kuru
Puse Līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, un kas nav noticis Puses vai tās kontrolē esošās
personas rīcības dēļ, un kas saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara neiespējamu.
Pusei, kas nokļuvusi šādas nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinform ē par to otra
Puse rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
Pēc otras Puses pieprasījuma iesniedzams kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas
apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Gadījumā, ja Puse nav paziņojusi par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līgumā noteiktajā kārtībā, tā vēlāk nevar atsaukties uz
nepārvaramu varu.
Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā saistību izpilde tiek pagarināta par laika periodu, kurā
darbojušies nepārvaramas varas apstākļi.
Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām,
katrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma izpildes.

8.
Līguma spēkā esamība un tā atcelšanas kārtība
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
Līguma darbības laikā Līgums var tikt atcelts, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties,
kā arī katrai Pusei vienpusējā kārtā ir tiesības atkāpties no Līgumā noteikto saistību izpildes
Latvijas tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
8.3.
Pasūtītājm ir tiesības, neatlīdzinot zaudējumus, kas var rasties Līguma pirmstermiņa atcelšanas
rezultātā, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš
rakstveidā par to paziņojot Piegādātājam, ja:
8.3.1. ir iestājies Līguma 3.1.4. apakšpunktā noteiktais gadījums;
8.1.
8.2.
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8.3.2. Piegādātājs ir pieļāvis Automašīnas piegādes un nodošanas kavējumu, un kavējums
pārsniedz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas un Puses nav rakstiski vienojušās par piegādes
termiņa pagarinājumu;
8.3.3. Piegādātājs veic Pakalpojumu vai Garantijas remontdarbus nepilnīgi vai nekvalitatīvi;
8.3.4. ir iestājies Līguma 6.4. punktā noteiktais gadījums;
8.3.5. Piegādātājs būtiski pārkāpj Līguma, tai skaitā tā pielikumu, noteikumus, radot apstākļus, pie
kuriem jebkurš līgumslēdzējs saskaņā ar labu darījumu praksi zaudētu ieinteresētību saistību
turpināšanā.
8.4.
Piegādātājam ir tiesības, neatlīdzinot zaudējumus, kas var rasties Līguma pirmstermiņa
atcelšanas rezultātā, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas
iepriekš rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājm, ja:
8.4.1. Pasūtītājs ir pieļāvis samaksas kavējumu par Automašīnu, un kavējums pārsniedz 15
(piecpadsmit) kalendārās dienas. Paziņojumā par Līguma atcelšanu norādāms termiņš, kādā
Pasūtītājm jāatgriež Automašīna Piegādātājam, kur minētais termiņš nevar būt īsāks par 10
(desmit) darbdienām;
8.4.2. Pircējs kavē samaksu par Pakalpojumu, un kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) kalendārās
dienas;
8.4.3. ir iestājies Līguma 7.4. punktā noteiktais gadījums;
8.4.4. Pircējs būtiski pārkāpj Līguma, tai skaitā tā pielikumu, noteikumus, radot apstākļus, pie kuriem
jebkurš līgumslēdzējs saskaņā ar labu darījumu praksi zaudētu ieinteresētību saistību turpināšanā.
8.5.
Puse var atkāpties no Līguma vienpusējā kārtā, neatlīdzinot zaudējumus, kas var rasties Līguma
pirmstermiņa atcelšanas rezultātā, paziņojot par to otrai Pusei rakstveidā vismaz 10 (desmit)
kalendārās dienas iepriekš, ja otrai Pusei pasludināts maksātnespējas process, apturēta tās
saimnieciskā darbība vai tā tiek likvidēta.
8.6.
Paziņojums par Līguma atcelšanu nosūtāms - vai nu ar pasta starpniecību ierakstītā sūtījumā uz
Līgumā norādīto Puses juridisko adresi, vai arī nosūtāms elektroniski, ar drošu elektronisko
parakstu. Gadījumā, ja dokuments sūtīts ar pasta starpniecību ierakstītā sūtījumā, tas uzskatāms
par saņemtu 3.(trešajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.
8.7.
Līguma 8.3. - 8.5. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par atceltu ar dienu, kad
beidzies paziņojuma termiņš. Minētais neattiecas uz samaksas pienākumu, kur maksājumu
saistības radušās līdz Līguma atcelšanas dienai, kā arī citām maksājumu saistībām, darbībām un
restitūcijas pienākumu, ja tas paredzēts Līguma atcelšanas gadījumā, kā arī Piegādātāja
sniegtajām garantijām, konfidencialitāti, strīdu izskatīšanas kārtību, piemērojamiem tiesību
aktiem un citiem Līguma Vispārīgiem noteikumiem, kur Līgumā noteiktais regulējums ir spēkā
līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

Vispārējie noteikumi
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā ir saimniecības daļas vadītāju Viktors
Bloks, tālruņa numurs: 29403996, e-pasta adrese: viktors.bloks@lvt.lv.
Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā: servisa vadītājs Jānis Būčiņš, tālrunis
25602800, e-pasta adrese: janis.bucins@ sdautocentrs.lv.
Līguma 9.1. un 9.2.punktā norādītās Pušus pilnvarotie pārstāvji pilnībā pārzina Līguma
noteikumus un ir atbildīgas par Līguma izpildes organizēšanu un uzraudzīšanu. Viņiem ir
tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos
jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt
komunikāciju starp Pircēju un Piegādātāju, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas
nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas
saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šīs personas nav pilnvarotas izdarīt
grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos
termiņus.
Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības
un pienākumus.
Jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, apspriežami saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
Puses informācijas un dokumentu apritē izmanto Līgumā norādīto e-pastu. Informācija un
dokumenti, kas nosūtīti otrai Pusei uz Līgumā norādīto e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem un tie
ir saistoši otrai Pusei. Minētais noteikums neattiecas uz informāciju un dokumentiem, kuru
iesniegšanas kārtība ir īpaši atrunāta citos Līguma noteikumos.
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9.7.

Pusei ir pienākums savlaicīgi paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto rekvizītu un adrešu
maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis
nepaziņošanas fakts.
9.8.
Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām, ar
vienādu juridisko spēku, viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie
Piegādātāja. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas līguma neatņemas sastāvdaļas :
9.8.1. 1.pielikums - “Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;
9.8.2. 2.pielikums - Piegādātāja tehniskais piedāvājums uz 3(trīs) lapām;
9.8.3. 3.pielikums - Piegādātāja Finanšu piedāvājums iepirkumā uz 2 (divām) lapām.
10.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:
Profesionālās izglītības kompetences centrs
„Liepājas Valsts tehnikums”
adrese: Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405
reģ.Nr.90009516617
Valsts kase
kods: TRELLV22

Piegādātājs:
SIA “SD Autocentrs”
Reģ.Nr.42103 012097
adrese: Zemnieku iela 68, Liepāja
A/s SEB banka
kods: UNLALV2X
konts: LV64UNLA0012005467232

