AUTOMAŠĪNAS PIRKUMA LĪGUMS
/iepirkuma procedūras “Vieglo automašīnu iegāde”, iepirkuma identifikācijas
Nr.KND/2016/30/
Kocēnu novada, Kocēnu pagastā

2016. gada 6.oktobrī

SIA „TEHAUTO”, vienotais Reģistrācijas numurs: 44103004011, juridiskā adrese: Beātes iela 60,
Valmiera, LV - 4201, turpmāk tekstā saukts „Pārdevējs”, prokūrista Didža Skrodeļa personā, no vienas
puses, un Kocēnu novada dome, reģ.nr.90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu
pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, turpmāk tekstā saukta „Pircējs”, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja
Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Kocēnu novada pašvaldības nolikuma un Latvijas
Republikas likumu „Par pašvaldībām” pamata, no otras puses, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldības
vai spaidiem, ievērojot iepirkuma procedūras dokumentāciju noslēdz sekojošu Pirkuma līgumu (turpmāk
tekstā – Līgums):
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pamatojoties uz Pircēja – Kocēnu novada domes izsludināto iepirkuma procedūru “Vieglo automašīnu
iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2016/30, Kocēnu novada domes publisko iepirkumu komisijas
2016.gada 19.septembra lēmumu Nr.3 un Pārdevēja iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumus
iepriekšminētā iepirkuma ietvaros un saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem , Pārdevējs pārdod un
piegādā, bet Pircējs, pērk un pieņem par piedāvāto Pirkuma maksu un saskaņā ar Līguma nosacījumiem
vieglo pasažieru automašīnu – bāzes modeļa nosaukums: Dacia Duster (jauna, 2016.gada izlaidums),
motora darba tilpums 1598 m³, jauda 115 zs, dzinējs – Euro 6, (turpmāk tekstā saukta – Automašīna).
2.PIRKUMA MAKSA
2.1. Automašīnas Dacia Duster (jauna, 2016.gada izlaidums) Pirkuma maksa ir 11 900,83 EUR
(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 83 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar
spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
Pirkuma Līguma maksā ieskaitīti arī visa veida nodokļi ar ko var tikt aplikta līguma priekšmetā minētā
automašīna un piegādes izmaksas Pircēja adresē (līguma 3.7. punkts).
2.2.Izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošībsa direkcijā (CSDD) un
obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) un automašīnas tehnisko apkopi (TA) uz Pircēja vārda sedz
Pārdevējs.
2.3.Pircējs norēķinus ar Pārdevēju veic eiro (EUR) saskaņā ar Pārdevēja iesniegto finanšu piedāvājumu un
atbilstoši iesniegtu rēķinu.
2.4.Puses apliecina, ka, nosakot Pirkuma maksu, tās apzinās Pirkuma vērtību un atsakās celt pretenzijas
viena pret otru par šī Līguma 2.1.punktā noteikto Pirkuma maksu pārmērīga zaudējuma sakarā.
Pārdevējs dod šajā līgumā minētajai Automašīnai Dacia Duster 3 (trīs) gadu vai 100 000 km, atkarībā no
tā, kas iestājas pirmais, rūpnīcas ražotāja garantiju saskaņā ar līgumā minētā transportlīdzekļa
izgatavotājrūpnīcas un Pārdevēja garantijas noteikumiem, kas iesniegti pie iepirkuma procedūras
dokumentiem.
3.SAMAKSAS NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅŠ
3.1. Pircējs pērk līguma 1.1. punktā minēto Automašīnu un veic pirkuma maksu ar PVN – 14 400,00 EUR
(četrpadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi) 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Automašīnas
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, reģistrācijas CSDD uz Pircēja vārda un atbilstoša rēķina
saņemšanas no Pārdevēja.

3.2.Visi maksājumi, kas paredzēti šajā Līgumā, veicami ar bankas pārskaitījumu, iemaksājot Pirkuma
maksu Pārdevēja norādītajā norēķinu kontā. Visas izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto
maksājumu veikšanu un bankas pakalpojumu izmantošanu, sedz Pircējs.
3.3 Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par šī Līguma 3.1 punktā minēto apmaksas termiņu kavējumu
0.5% apmērā no kopējās Preces cenas par katru nokavēto apmaksas dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
līguma summas.
3.4. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu par šajā līgumā minētās Automašīnas piegādes termiņa
kavējumu un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu 0,5% apmērā no kopējās preces cenas par katru
nokavēto Automašīnas piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
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.
3.7. Automašīnas piegādes termiņš Pircēja adresē – Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,
LV-4220 (Kocēnu novada dome) - 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
4.AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN ĪPAŠUMTIESĪBU PĀREJA
4.1.Pircējs pieņem Automašīnu savā valdījumā un īpašumā, par to parakstot Pieņemšanas – nodošanas
aktu, kā arī atbilstošu rēķinu.
4.2.Pircējs pieņem Automašīnu pēc kvalitātes un esošā aprīkojumā, kas norādīts Pārdevēja iesniegtajā
tehniskajā specifikācijā iepirkuma KND 2016/30 ietvaros. Turpmākas pretenzijas no Pircēja puses
(izņemot slēptus defektus, Pārdevēja norādītu maldīgu informāciju par automašīnas aprīkojumu un
tehnisko stāvokli) nav ceļamas.
5.DOMSTARPĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
5.1.Jebkuras domstarpības, nesaskaņas, kas izriet no/vai saistībā ar šo Līgumu, līgumslēdzējas puses risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļā izlīgumu panākt nav iespējams, strīds tiek
nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
6.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1.Līgums satur līgumslēdzēju pušu pilnīgu vienošanos. Līgumslēdzējas puses ir iepazinušās ar tā saturu
un piekrīt visiem šī Līguma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
6.2.Visus papildinājumus un izmaiņas Līgumā var veikt tikai rakstveidā, un tiem jābūt apstiprinātiem ar
abu līgumslēdzēju pušu vai to pilnvaroto personu parakstiem.
6.3.Viena līgumslēdzēja puse nevar atkāpties no līguma izpildīšanas bez otras līgumslēdzējas puses
rakstiskas piekrišanas, izņemot tos gadījumus, kādus paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.
6.4.Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pircējam, otrs
– Pārdevējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6.5.Šī Līguma nosacījumi ir saistoši abu līgumslēdzēju pušu saistību un tiesību pārmantotājiem pilnā tā
apjomā.
6.6.Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par šajā Līgumā sniegto ziņu patiesumu. Gadījumā, ja mainās
kādas līgumslēdzējas puses rekvizīti, tās pienākums ir trīs darba dienu laikā par to paziņot otrai pusei.
Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par šī noteikuma pārkāpumu rezultātā radītajiem zaudējumiem otrai
pusei.

7. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI.
PĀRDEVĒJS:

PIRCĒJS:

SIA „TEHAUTO”
Reģ. Nr. 44103004011
Juridiskā adrese: Beātes iela 60,
Valmiera, LV-4201

Kocēnu novada dome
Reģ. Nr. LV 90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag.,
Kocēnu novads, LV - 4220

____________________/Didzis Skrodelis/
Z.V.

_______________________ /Jānis Olmanis/
Z.V.

