LĪGUMS Nr.2013-12-03
2013.gada 4.decembrī

Salas pagasts, Salas novadā ,

Salas novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas Nr.90000045372, juridiskā adrese Susējas iela 9,
Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230, tās domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes personā, kura
darbojas uz pašvaldības Nolikuma pamata (turpmāk –Pircējs), no vienas puses, un SIA “M.T.Z.
serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.LV40003182758, tā valdes locekļa Vasīlija Zagoruiko personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Pārdevējs) no otras puses, abas kopā sauktas Puses,
pamatojoties uz Salas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma 8¹ panta kārtībā ”Jauna traktora ar
priekšējo uzkari un komunālās lāpstās iegāde“, ID SNP 2013/09, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem
un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Līguma priekšmets, mērķis un darbības termiņš
1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pārdevējam piederošo traktoru “Belarus –
920.3” un papildus iekārtas – komunālo lāpstu SSV-25 “Padagas ir Ko”(jauna) un priekšējo uzkari
“Padagas ir Ko” (jauna), (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Iepirkumam iesniegto
Pārdevēja Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu, kas noformēts kā līguma pielikums (turpmāk Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
2 . Preces izmantošanas mērķis
2.1. Prece tiks izmantota Pircēja pašvaldībā civilās aizsardzības mērķiem, kas norādīti LR
Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumu Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo
traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 38.punktā.
2.2. Pircējs paredzētā mērķa sasniegšanai izmantos Preci saskaņā ar Pircējam noteikto
kompetenci Civilās aizsardzības likuma un likuma „Par pašvaldībām” normu ietvaros.
2.3. Pircējam ir pienākums uz iesnieguma pamata Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā
(turpmāk-VTUA) veikt lieguma atzīmes ierakstu Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā
sistēmā attiecībā uz Preces izvešanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas uz nenoteiktu laiku, kā arī
norādīt tās izmantošanas mērķi saskaņā ar Līguma 2.1.apakšpunktu.
2.4. Pircējam ir pienākums marķēt Preci VTUA, lai varētu tikt identificēts tās lietošanas mērķis
(marķējums tiek izdarīts identifikācijas numura sākumā uz rāmja un plāksnītes, iekaļot simbolus: *1*)
2.5. VTUA Preces reģistrācijas apliecībā norādīs tās izmantošanas mērķi saskaņā ar Līguma
2.1.apakšpunktu.
3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Pārdevējs apņemas:
3.1.1. piegādāt Preci Pircējam ar savu transportu uz sava rēķina, ievērojot Preces uzglabāšanas un
transportēšanas noteikumus;
3.1.2. nodrošināt Precei nemainīgu cenu visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja Preces
cena tiek samazināta Līguma 3.2.2. apakšpunkta noteiktajā kārtībā;
3.1.3. piegādājot Pircējam Preci, noformēt un nodrošināt nepieciešamos pavaddokumentus
(pavadzīmes, kvalitāti apliecinošus dokumentus, garantijas termiņa apliecinājumu u.c.);
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3.1.4. nodrošināt piegādātai precei 24 (divdesmit četri) kalendāro mēnešu garantijas laiku saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ražotāja nosacījumiem un pušu noslēgto
līgumu par tehniskā servisa nodrošināšanu garantijas apkalpošanas periodā.
3.1.5. garantēt Preces specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam;
3.1.6. nodot Pircējam Preci saskaņā ar pavaddokumentiem;
3.1.7. Precei, Pircējam nodošanas brīdī, jābūt reģistrētai Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kartībā VTUA uz Pircēja vārda, atbilstoši Līguma 2.3-2.5.punktos, ietvertajiem nosacījumiem.
Preces reģistrāciju VTUA veic Pārdevējs, pamatojoties uz Pircēja izsniegto pilnvaru. Pārdevējs apņemas
apmaksāt normatīvajos aktos noteiktos transportlīdzekļa nodokļus un nodevas, t.sk. transportlīdzekļa
(Preces) reģistrācijas maksu VTUA.
3.2. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī samazināt Līguma Pielikumā norādītās Preces cenas
vienojoties par to ar Pircēju.
3.3. Pircējs:
3.3.1. koordinē Preces pieņemšanu;
3.3.2. uz iesnieguma pamata VTUA lūdz veikt lieguma atzīmes ierakstu Traktortehnikas un tās
vadītāju valsts informatīvajā sistēmā attiecībā uz Preces izvešanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas uz
nenoteiktu laiku, kā arī norādīt tās izmantošanas mērķi saskaņā ar Līguma 2.1.apakšpunktu.
3.3.3. marķē Traktoru VTUA, lai varētu tikt identificēts tā lietošanas mērķis (marķējums tiek
izdarīts identifikācijas numura sākumā uz rāmja un plāksnītes, iekaļot simbolus: *1*).
3.3.4. garantē piegādātās Preces apmaksu Pārdevējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina
un Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.3.5. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu un Līguma Pielikumam neatbilstošu Preci,
informējot par to rakstveidā Pārdevēju.
3.3.6. ir tiesīgs slēgt ar Pārdevēju vienošanos par jautājumiem, kas skar Preces piegādi,
pieņemšanu un norēķinu kārtību, kas nav pretrunā ar Līgumā noteikto.
3.3.7. Pieņemot Preci no Pārdevēja:
3.3.7.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt Preces atbilstību visām Līguma Pielikumā
minētajām prasībām;
3.3.7.2. pārbaudīt Precei izsniegtās dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un pārdevēja
garantijas nosacījumus;
3.3.7.3. ja pieņemšanas laikā konstatēti Preces defekti un/vai trūkumi Pircējam ir tiesības atteikties
pieņemt Preci vai noteikt Pārdevējam atklājušos defektu/trūkumu novēršanas termiņus un kārtību.
3.3.7.4. pieaicināt speciālistus un ekspertus.
4. Preces piegāde un pieņemšana
4.1. Pārdevējs patstāvīgi piegādā Preci Līguma 9.1.punktā norādītajā vietā, pilnā komplektācijā
saskaņā ar Līguma Pielikumu.
4.2. Pārdevējs Preci piegādā laika posmā no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 27.12.2013..
4.3. Preces piegādes laiku, Pārdevējs saskaņo rakstiski (elektroniski) ar Līguma 9.1.punktā
noteikto Pircēja pārstāvi, bet ne vēlāk kā līguma 4.2. punktā noradītajam termiņam.
4.4. Preces kvalitātei jāatbilst tās kvalitāti apliecinošiem dokumentiem.
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4.5. Preces nodošanas brīdī Pārdevējs iesniedz Pircējam preču pavadzīmes rēķinu (turpmāk –
PPR) kopā ar Preces kvalitāti apliecinošiem dokumentiem (apliecības, sertifikāti un tml.).
4.6. Preces atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Pircēja, Līgumā 9.1. punktā
minētais, pārstāvis, parakstot PPR.
4.7. Par Preces pieņemšanas brīdī atklātajiem trūkumiem un defektiem tiek noformēts akts, kuru
paraksta Pircēja un Pārdevēja pārstāvji.
4.8. Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma 4.7.punktā minēto defektu/trūkumu
novēršanu, 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma 4.7.punktā minētā akta noformēšanas.
4.9. Ja pēc Preces pieņemšanas Pircējs konstatē Preces trūkumus un defektus vai rodas cita veida
iebildumi par Preces atbilstību Līguma nosacījumiem, Pircējam, ņemot vērā Līguma 3.1.4.punktā minēto,
ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam 24 mēnešu laikā no PPR parakstīšanas brīža.
4.10. Ja Pircējs iesniedzis Pārdevējam rakstisku pretenziju Līguma 4.9.punktā noteiktajā termiņā,
Pārdevējs veic defektu/trūkumu novēršanu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pircēju
rakstiski saskaņotā termiņā.
4.11. Ja Pārdevējs neakceptē Līguma 4.9.punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pircēju
pretenzijā noradītās Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pircējs var veikt Preces kvalitātes ekspertīzi.
4.12. Ja Līguma 4.11.punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Pārdevējs ir veicis
nekvalitatīvas un/vai Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces piegādi, Pārdevējs atlīdzina Pircējam
eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina defektu/trūkumu novēršanu, 3 (trīs) dienu laikā
no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.
4.13. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē PPR Preces
pieņemšanas brīdī.
4.14. Pārdevēja pienākums, plānojot Preces piegādes laiku Pircējam, Preces piegādi nodrošināt
atbilstoši pagasta pārvaldes darba laikam.
4.15. Īpašumtiesības uz Preci Pircējam pāriet no tās apmaksas brīža, risks par nejaušu Preces
bojāeju no tās saņemšanas brīža, kas norādīts Preces pieņemšanas-nodošanas aktā.
5. Līguma kopēja summa un norēķinu kārtība
5.1. Līguma kopējā summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Preci un piegādes izmaksām ir LVL
15543,81 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs lati 81 santīms), PVN 21% LVL 3264,19 (trīs
tūkstoši divi simti sešdesmit četri lati 19 santīmi), kopā LVL 18808,00 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti
astoņi lati 00 santīmi ).
5.2. Pircējs par saņemto Preci norēķinās ar Pārdevēju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no
PPR un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, pārskaitot PPR norādīto summu Pārdevēja
norādītajā bankas norēķinu kontā.
6. Pušu atbildība
6.1. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 4.2.punktā noteikto Preces piegādes termiņu, tas maksā
Pircējam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk
kā 10% no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes.
Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdevēju no minētā
līgumsoda vai arī to samazināt.
6.2. Ja Pircējs neievēro Līguma 5.2.punktā noteikto Preces apmaksas termiņu, tas maksā
Pārdevējam līgumsodu 0,05% apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību

3

izpildes. Ja Pārdevējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pircēju no minētā
līgumsoda vai arī to samazināt.
7. Nepārvarama vara
7.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, avārija, valsts varas
vai pārvaldes institūciju darbības, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un
attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts par laiku, kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu
izraisīto aizkavēšanos.
7.2. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad jebkurai
no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no
otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no
to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.
7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5
(piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto
dokumentu.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana
8.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu
ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
8.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas
abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.

8.4. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar
objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma
noslēgšanas brīdī.
9. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:
9.1. Pircēja pārstāvis:
Vārds, uzvārds:

Rita Audriņa

Amats

SIA “Vīgants” valdes locekle

Adrese:

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Telefona Nr.

29169675

Fakss:

65231660

E-pasta adrese:

salaspag@salas.lv
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9.2. Pārdevēja pārstāvis:
Vārds, uzvārds:

Edvīns Bušs

Amats

servisa centra vadītājs

Adrese:

Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

Telefona Nr.

26557334

Fakss:

64497811

E-pasta adrese:

info@mtz-serviss.lv

10. Citi noteikumi
10.1. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā
noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
10.2. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām
informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa
informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiski pieejama bez otras Puses
rakstiskas piekrišanas.
10.3. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt
citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
10.4. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas
slēgt Līgumu.
10.5. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 5(piecām) lapām ar pielikumiem uz 7 (septiņām)
lapām, divos identiskos eksemplāros, un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti

Salas novada pašvaldība

SIA „M.T.Z. serviss”

Vienotais reģ. Nr. 90000045372

Vien. reģ. Nr. LV40003182758

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts

Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads

Salas novads, LV-5230

LV-4417

Banka: A/S SWEDBANKA

Banka: A/S SWEDBANKA

Kods: HABALV22

Kods : HABALV22

Konts:LV40HABA0551027661272

Konts: LV50HABA0001408054719

____________________ /I.Sproģe/
/paraksts/

_____________________ /V.Zagoruiko/
/paraksts/
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