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LĪGUMS
par vieglās automašīnas iegādi

Ērgļi, Ērgļu novads 2016. gada 26.augustā

Ērgļu novada pašvaldība, reģ. nr. 90002214379, juridiskā adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi,
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, turpmāk saukts PIRCĒJS, kuru, pamatojoties uz
Ērgļu novada pašvaldības nolikumu, pārstāv tās priekšsēdētājs Guntars Velcis, no vienas
puses,

un SIA “NORDE”, reģ. nr. 40003242722, juridiskā adrese: Skanstes iela 31a, Rīga,
LV-2118, turpmāk saukta PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa Daiņa Bremzes personā, kas
rīkojas uz pilnvaras pamata no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti
„LĪDZĒJI”,

pamatojoties uz iepirkuma „Automašīnu iegāde Ērgļu novada pašvaldībai”,
identifikācijas Nr. ĒNP 2016/14 rezultātiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem
un viltus, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts - “Līgums”):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un saskaņā ar šī līguma noteikumiem nodot Pircēja īpašumā,

saskaņā ar iepirkuma par „ Automašīnu iegāde Ērgļu novada pašvaldībai”, identifikācijas
Nr. ĒNP 2016/14, jaunu vieglo automašīnu Nissan Pulsar 1 (vienu) vienību, turpmāk
saukta „Prece”, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem un Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums);
Preces cena, saskaņā ar iesniegto Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) 1.1. punktā
norādītajai vienai vieglajai automašīnas, ir EUR 12100,00 (divpadsmit tūkstoši viens
simts eiro 00 centi) bez PVN, PVN 21% EUR 2541,00 (divi tūkstoši pieci simti
četrdesmit viens eiro), kas sastāda kopējo summu EUR 14641,00 (četrpadsmit tūkstoši
četri simti eiro un 00 centi);

1.2. Daudzums kopā – 1 (viena) vienība;
1.3. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: pārskaitījums;
1.4. Preces cenā iekļauta preces sagatavošana ekspluatācijai, kuru Pārdevējs veic saskaņā ar

automašīnas ekspluatācijas instrukcijas prasībām;
1.5. Pēc Pircēja pilnvarojuma Pārdevējs ar saviem spēkiem veic:

 Automašīnas reģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda;
 Transportlīdzekļu nodevas nomaksāšanu;
 Automašīnas nodošanu Skanstes ielā 31a, Rīgā.

2. APMAKSAS NOSACĪJUMI
2.1. Par Preci vai Preces vienību Pircējs samaksā Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no

Preces saņemšanas brīža uz zemāk norādīto kontu ievērojot līguma punkta 1.5.
nosacījumus;

2.2. Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājumu uz sava
norēķinu konta;

2.3. Gadījumā, ja Pārdevējs maina norēķinu kontu, viņam nekavējoties par to rakstveidā
jāinformē Pircējs, nosūtot ierakstītu vēstuli vai nododot pret parakstu;

2.4. Ja Pircējs neievēro apmaksas termiņus, par kuriem Līgumā ir vienojušās Puses,
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no neapmaksātās preču
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pavadzīmes - rēķina vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līguma kopsummas. Summas, kuras apmaksā Pircējs, vispirms tiek ieskaitītas
nokavējuma naudā. Nokavējuma naudas apmaksa neatbrīvo Pircēju no Līguma saistību
izpildes;

2.5. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Pircējam noteiktajā vietā un daudzumā, Pārdevējam
jāmaksā Pircējam līgumsods 0,1 % apmērā no nepiegādātās Preces vērtības par katru
nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopsummas.;

3. PIEGĀDES TERMIŅŠ
3.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam Līguma Pielikuma piedāvājumam atbilstošā

komplektācijā pēc iespējas īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža.

3.2. Pārdevējs nekavējoties paziņo Pircējam, tiklīdz Prece ir sagatavota nodošanai Pircējam.
3.3. Pēc Līguma 3.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Pircējam ir pienākums ne vēlāk

kā 10 (desmit) dienu laikā veikt nepieciešamās darbības, lai pieņemtu Preci savā īpašumā
un valdījumā.

4. KVALITĀTE
4.1. Prece atbilst LR likumdošanā noteiktajiem tehniskajiem normatīviem, ir sertificēta

lietošanai Latvijas Republikā, un ir Līguma Pielikuma piedāvājumā norādītajā
komplektācijā;

4.2. Pārdevējs nodrošina 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju Precei un apņemas veikt tās
tehniskās apkopes un remontu garantijas laikā.

5. PRECES PIEŅEMŠANA

5.1. Preces pieņemšana tiek veikta Skanstes ielā 31a, Rīgā;
5.2. Preces nodošanas brīdī Pircējs pārbauda vizuālo stāvokli un atbilstību komplektācijai;
5.3. Gadījumā, ja tiek konstatēta Preces daudzuma vai kvalitātes neatbilstība šī Līguma

nosacījumiem, par to tiek izdarīts ieraksts pieņemšanas - nodošanas aktā, saskaņā ar kuru
Pārdevējs apņemas minēto trūkumu novērst 5 (piecu) dienu laikā.

6.NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1. Līdzēji neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā

neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas
varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš,
streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē
Līguma izpildi un kurus Līdzējiem nav iespējams ietekmēt.

6.2. Līdzēju, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā
3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otram
Līdzējam (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas
varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu
nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Līdzēja
saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir
pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības
periodu un laiku.
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7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 3 (trīs)

lapām. Pārdevēja iepirkumā iesniegtā Finanšu un Tehniskā piedāvājuma kopijas uz 5
(piecām) lapām ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens
Līguma eksemplārs Pasūtītājam, otrs Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.

Pielikumā: 1. Tehniskā piedāvājuma kopija – 3 lapas
2. Finanšu piedāvājuma kopija – 2 lapas

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS
Ērgļu novada pašvaldība SIA “NORDE”
Reģ.Nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi,

Reģ.Nr.40003242722
PVN Reģ Nr. LV40003242722

Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840 Skanstes iela 31a, Rīga, LV-2118
Konta Nr.: LV39HABA0551034000143 Konta Nr.:LV87MARA2041000033025
Banka: AS Swedbank Banka: AS Danske Banka
Kods: HABALV22 Kods: MARALV22

Domes priekšsēdētājs
Guntars Velcis __________________

/paraksts/

Valdes loceklis:
Dainis Bremze _____________________

/paraksts/


