Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Parku kopšanas tehnikas iegāde (motobloki, pļaujmašīna)“
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/47

Iepirkuma līgums Nr. SRM-17-514-lī
Rīgā 2017. gada 4.augustā
SIA „Rīgas meži”, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „ Agrotehnika Smiltene”, tās valdes priekšsēdētāja Andra Vilkasta personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Piegādātājs turpmāk - Puses,
atsevišķi - Puse, pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Parku kopšanas tehnikas iegāde
(motobloki, pļaujmašīna)“, Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/47, 2.daļas rezultātiem, bez viltus,
maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.

1.1. Iepirkums - Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā realizēts iepirkums „Parku kopšanas tehnikas
iegāde (motobloki, pļaujmašīna)“, Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/47.
1.2. Prece - Līguma izpratnē 2.daļa – pļaujmašīna- smalcinātājs. Preces tehniskie parametri, cena un cita
veida informācija ir noteikti Līguma 1.pielikumā- pieteikums/finanšu piedāvājums un 2.pielikumā Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums.

2.

PUŠU APLIECINĀJUMI

2.1. Puses apstiprina, ka tām ir pilnas tiesības slēgt šāda satura Līgumu un uzņemties Līgumā noteiktās
saistības pilnā apjomā, Pušu pārstāvju pilnvarojums atbilst normatīvo aktu un Pušu darbības pamatdokumentu
prasībām, par pilnvarojumu nepastāv strīds un uz to nav attiecināmi nekādi ierobežojumi. Pušu pārstāvji ir
iepazinušies ar otras Puses pārstāvju pilnvarojumu un šajā sakarībā nav neskaidrību un domstarpību.
2.2. Piegādātājs apstiprina, ka Līguma slēgšanas brīdī Piegādātājs atbilst visām tām prasībām, kuras saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecināmas uz Piegādātāja darbību Līguma
ietvaros.
3.

LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

3.1. Piegādātājs, atbilstoši Iepirkuma rezultātiem, pārdod, piegādā un veic garantijas apkalpošanu
Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pērk un pieņem īpašumā Līguma 2.pielikumam Tehniskā specifikācija/ Tehniskais
piedāvājums atbilstošus pļaujmašīnu - smalcinātāju, par Līguma 1.pielikumā

- Pieteikums/Finanšu

piedāvājums norādīto vienības cenu, turpmāk - Prece.
3.2. Kopējā Līguma summa ir 10 285.00 EUR(desmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 00
centi), kas sastāv no Preces cenas 8 500.00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā un
pievienotās vērtības nodokļa 21% 1 785.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 00
centi).

3.3. Līguma 3.2.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, tajā skaitā, bet ne
tikai, kas saistīti ar Preces aprīkošanu, piegādi, nodošanu Pasūtītājam, garantijas apkalpošanu, ja tāda
nepieciešama noteiktajā garantijas periodā.
3.4. Nepieciešamības gadījumā, Puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma noslēdz papildus vienošanos pie šī
Līguma par Tehniskajā specifikācijā norādīto ar preces garantijas remontu vai ar kārtējo apkopju veikšanu
saistīto pakalpojumu sniegšanu (Līguma 4.pielikums). Pretendents pakalpojumu nodrošina saskaņā ar
Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums pievienoto plānoto apkopju grafiku (3.Pielikums)
norādītajiem vienību izcenojumiem (3.pielikums). Cenu pārskatīšana Līguma darbības laikā netiek paredzēta.

4.

LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN PRECES PIEGĀDES NOSACĪJUMI

4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam Tehniskai specifikācijai atbilstošus trīs motoblokus
ar aprīkojumu/vienu pļaujmašīnu smalcinātāju ne vēlāk kā 3 (triju) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas.
4.2. Piegādātājs nodod Preci Pasūtītājam līgumā noteiktajā izpildes termiņā ar Pasūtītāja kontaktpersonu
iepriekš saskaņotā vietā un laikā. Piegādes adrese: Ganību dambis 17a, Rīga vai Hermaņa iela 8, Rīga.
4.3. Piegādātājs informē Pasūtītāja Līgumā norādīto Kontaktpersonu telefoniski un rakstveidā (uz
elektroniskā pasta adresi) par gatavību nodot Preci. Pēc Piegādātāja paziņojuma par gatavību nodot Preci
Puses vienojas par laiku un vietu, kur notiks Preces nodošana Pasūtītājam.
4.4. Preci piegādā pilnā lietošanas gatavībā, aprīkotu atbilstoši Līguma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija/
Tehniskais piedāvājums” noteiktajiem parametriem. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad
Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Puses abpusēji paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas - nodošanas
aktu un Preces pavadzīmi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu,
Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu Preces tehnisko dokumentāciju (lietošanas instrukcijas, garantijas
dokumentāciju, u.tml.) latviešu valodā.
4.5. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, tiek aprēķināts Līgumsods saskaņā ar
Līguma 8.1. punktu.
4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās
nodošanai Pasūtītājam.
5.

SAMAKSAS KĀRTĪBA

5.1. Pēc Līgumā minētās Preces piegādes un Preces nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas,
un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā veic Preces cenas
apmaksu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
5.2. Piegādātājs rēķinu Pasūtītājam nosūta pa pastu un/vai iesniedz personīgi Pasūtītāja birojā, kas atrodas Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034.
5.3. Maksājums tiek uzskatīt par veiktu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu uz Piegādātāja norēķinu
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kontu.

6.

KVALITĀTE UN GARANTIJA

6.1. Piegādātājs garantē, ka:
6.1.1.

Piegādātā Prece atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/ Tehnisko

piedāvājumu 2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (1.pielikums);
6.1.2.

Prece ir kvalitatīva un atbilst visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas

reglamentē Preces ekspluatāciju un citus jautājumus, kas saistīti ar Preces lietošanu.
6.2. Preces garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi.
6.3. Preces garantijas termiņš ir spēkā no brīža, kad Puses abpusēji parakstījušas 4.4.punktā minēto
pieņemšanas-nodošanas aktu .
6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt defektu novēršanu garantijas termiņā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Preces ražotāja standartiem. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz
garantijas remonta laiku bezmaksas jānodrošina remontējamās Preces aizstāšana ar citu darba kārtībā
līdzvērtīgu Preci.
6.5. Tiesības pieprasīt trūkumu, defektu novēršanu un Preces aizstāšanu saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto
garantiju izbeidzas ar 6.2.punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu. Attiecībā uz trūkumiem, par kuriem
Pasūtītājs ir informējis Piegādātāju pirms garantijas termiņa notecēšanas, bet, kuri nav tikuši novērsti pirms
šāda termiņa notecēšanas, garantija darbosies līdz brīdim, kamēr attiecīgie trūkumi tiks novērsti.
6.6. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas veikt bojātās Preces remontu šādā adresē: Hermaņa iela 8, Rīga.
6.7. Preces garantijas defektus Piegādātājs novērš pēc iespējas ātrāk, Pušu saskaņotā termiņā, bet ne ilgāk kā
5 (piecu) darba dienu/ 3 (triju) darba laikā no atbilstoša paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 12.2.punktā
norādītās kontaktpersonas e-pastu. Ja garantijas remonts pārsniedz 5 (piecas)/ 3 (trīs) darba dienas, tad
piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas remontā nodoto tehnikas vienību aizstāt ar līdzvērtīgu
(līdzvērtīgas funkcionalitātes) tehnikas vienību uz garantijas remonta laiku.
7.

PUŠU SAISTĪBAS

7.1. Piegādātāja saistības:
7.1.1.

Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos;

7.1.2.

Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Tehniskai specifikācijai/ Tehniskais piedāvājums

(2.pielikums) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
7.1.3.

Piegādātājs apņemas veikt Preces nodošanu ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotā vietā un laikā;

7.1.4.

Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām

sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
7.1.5.

Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz Preces nodošanai Pasūtītājam;

7.1.6.

Piegādātājs apņemas novērst Preces garantijas termiņā atklātos defektus, Līgumā noteiktajos
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termiņos.
7.2. Pasūtītāja saistības:
7.2.1.

Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

7.2.2.

Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādātās Preces pieņemšanu;

7.2.3.

Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām, ievērojot

noteiktos reglamentēto apkopju termiņus un darbus;
7.3. Piegādātāja tiesības: saņemt samaksu par piegādāto Preci.
7.4. Pasūtītāja tiesības: saņemt Preci, kas atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko
specifikāciju/ Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (1.pielikums).

8.

PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Ja Piegādātājs kavē Līgumā noteiktos termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Līgumsodu 0,5 %
(piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda
summa par kavēto termiņu nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.
8.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci laikā, tad Piegādātājam ir tiesības paprēķināt Līgumsodu 0,5 %
(piecas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda summa
par Preces samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti) no kopējās
līguma summas.
8.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas
nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa līdz saistību veikšanai vai apmaksas
veikšanai.
8.4. Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma Piegādātāja vainojamas rīcības dēļ, šādā gadījumā Piegādātājs atlīdzina
Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 10%
(desmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas ( bez PVN).
8.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt aprēķinātos līgumsodus no Piegādātājam saskaņā ar Līgumu
veicamiem maksājumiem.
8.6. Līgumsoda apmaksa jānodrošina 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga rēķina nosūtīšanas dienas.
8.7. Jebkura šajā Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

9.

NEPĀRVARAMĀ VARA

9.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi
jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju
pieņemti lēmumi, vai nepārvaramās varas rezultātā iestājusies, nespēja piegādāt Preci, tad saistību izpildes
termiņš, Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto
aizkavēšanos, ja Pasūtītājs šādu aizkavēšanos akceptē.
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9.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām
līgumsaistībām un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
9.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami, izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā
rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Pušu pienākums ir pienācīgi apliecināt
šādu apstākļu esamību.
9.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts tiesas lēmums par Piegādātāja maksātnespējas procesa
ierosināšanu vai tamlīdzīgi valsts institūciju lēmumi, kas būtiski ietekmē Piegādātāja komercdarbību no tā
atkarīgu iemeslu dēļ.
10. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

10.1.

Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā.

Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī
Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas
Starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr.40003738859) rakstveida procesā latviešu valodā viena
šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām materiālajām un
procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
11. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

11.1.

Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs

- pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11.2.

Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

1.

pielikums

- Pieteikums/finanšu piedāvājums;

2.

pielikums

- Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums.

3.

Pielikums

- Tehnisko apkopju grafiks un plānotās izmaksas;

4.

Pielikums

– Vienošanās par apkopju veikšanu.

11.3.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, izņemot

gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem.
11.4.

Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas

Republikas normatīvajiem aktiem.
11.5.

Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu. Ja Piegādātājam ir

radušies neparedzēti vai no Piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja vai var aizkavēt Preces piegādi
Pasūtītājam, Piegādātājam ir pienākums Preces piegādes termiņa pagarinājumu savlaicīgi saskaņot ar
Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja izpratnē Piegādātāja argumenti nav
pietiekami un Piegādātājs ir apzināti kavējis Preces piegādi.
11.6.

Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
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11.7.
11.7.1.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
tiesa pasludinājusi Piegādātāja maksātnespēju, vai tiek pieņemts lēmums par Piegādātāja

likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Piegādātājam turpināt Līgumā noteikto saistību izpildi;
11.7.2.

pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk nekā 50%

no Piegādātāja bilances aktīviem;
11.7.3.

Piegādātājs kavē Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām;

11.7.4.

pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Piegādātājs ir apzināti

sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums.
11.7.5.

Piegādātājs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem.

11.7.6.

normatīvajos tiesību aktos paredzētos gadījumos.

11.8.

Līguma 11.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu) dienu laikā

pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam.

12. KONTAKTPERSONAS

12.1.

Pasūtītāja kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Pusi un uzrauga (koordinē) kvalitatīvu Līguma

izpildi, tajā skaitā, nodrošina Preces pieņemšanu, pārbaudi un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu ir:
Jānis Burilovs, tel.Nr. 29268348, janis.burilovs@riga.lv .
12.2.

Kontaktpersona no Piegādātāja puses: Andrids Vilkasts, tel.Nr.64773212, info@agrosmiltene.lv .

12.3.

Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām kontaktpersonu sastāvā vai

atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.

13.

PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI

Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām Pušu rekvizītos.

Pasūtītājs
SIA “Rīgas meži”
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Banka: A/S DNB Banka
Kods: RIKO LV 2X
Konts: LV06RIKO0002013116269

Piegādātājs
SIA “Agrotehnika Smiltene”
Reģistrācijas Nr.: 44103034124
Juridiskā adrese: Silva-23, Launkalnes pag.,
Smiltenes nov., LV-4729
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV98HABA0551009121976

___________________________/ Aivars Tauriņš/ ______________________/ Andris Vilkasts/
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs
SIA “Agrotehnika Smiltene” valdes priekšsēdētājs
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Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu
Pie __________________ līguma Nr._________________
Rīgā,

2017. gada __________

SIA „Rīgas meži”, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas
puses, un
SIA „______”, tās ______ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk –
Piegādātājs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Piegādātājs turpmāk - Puses, atsevišķi - Puse,
pamatojoties uz SIA „Rīgas meži” rīkotā iepirkuma „Parku kopšanas tehnikas iegāde
(motobloki, pļaujmašīna)“, Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/47, rezultātiem,
pamatojoties uz Līguma Nr. __________________ (turpmāk tekstā - Līgums) 3.4.punktu, bez
viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu vienošanos pie Līguma (turpmāk tekstā – Vienošanos):
1.

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja motobloku/ pļaujmašīnas
smalcinātāja (turpmāk - tehnika) ražotāja ieteikto tehnisko apkopi un remontu
saskaņā ar Līguma 1.pielikumā esošo Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Pakalpojums.

2.

Tehniskās
apkopes
un
remonta
___________________________

3.

Vienošanās ir spēkā tehnikas garantijas laikā – līdz _____________

4.

Cena par Pakalpojumu ir noteikta Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā (1.pielikums),
kopsummā
Vienošanās
darbības
laikā
nepārsniedzot
EUR
_______________________________ (bez PVN).

5.

Pēc katra Pakalpojuma saņemšanas Pasūtītāja pārstāvis pārbauda veikto
apkopju/remontdarbu kvalitāti. Ja Pasūtītāja pārstāvis secina, ka Pakalpojumi sniegti
atbilstošā kvalitātē, Pasūtītāja pārstāvis paraksta Pakalpojuma saņemšanas
pieņemšanas-nodošanas aktu un Preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājs veic pēcapmaksu
par konkrētajiem saņemtajiem Pakalpojumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču
pavadzīmes-rēķina un Pakalpojuma saņemšanas pieņemšanas-nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas dienas.

6.

Visi maksājumi Izpildītājam Vienošanās ietvaros tiek veikti EUR (Eiro valūtā)
bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja bankas norēķina kontu.

7.

Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis bezskaidras
naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

8.

Pakalpojuma cenā, kas noteikta Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā, ir iekļautas visas
Izpildītāja izmaksas saistībā ar Pakalpojuma sniegšana un tās netiek mainītas visu
Līguma izpildes laiku.

9.

Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt rēķinu, ja ir izpildīti darbi, par kuriem Pušu
atbildīgās personas nav rakstveidā vienojušās saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem
nosacījumiem.

10.

Izpildītājs apņemas uzsākt Pakalpojuma izpildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24
(divdesmit četru) stundu laikā no noteiktā pasūtījuma par tehniskās apkopes/remonta
nepieciešamību saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja uz tālruņa numuru
____________________ un/vai elektroniskā pasta adresi: _____________________.

darbi

tiek

veikti

adresē:
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11.

Izpildītājs saņem tehniku apkopei/remontam un nodod to pēc apkopes/remonta,
parakstot Aktu par remontdarbiem, un uzņemas atbildību par transportlīdzekli tā
remonta laikā.

12.

Izpildītājs veic nepieciešamo oriģinālo (vai analogo) rezerves daļu pasūtīšanu, piegādi
un uzstādīšanu.

13.

Izpildītājs sniedz garantiju:
1.13.1. veiktajiem pakalpojumiem ne mazāk, kā 6 (seši) mēneši no pavadzīmes
abpusējas parakstīšanas dienas.
1.13.2. uzstādītajām oriģinālajām vai identiskas kvalitātes rezerves daļām un
materiāliem: atbilstoši rezerves daļu/ materiālu ražotāja vai izplatītāja
noteiktajam garantijas laikam.

14.

Tehniku tehnisko apkopi (motoreļļas, eļļas filtra, gaisa filtra, salona filtra nomaiņa,
ritošās daļas mezglu profilaktiskā pārbaude utt.) Izpildītājs veic ne ilgāk kā
_____________ darba dienas laikā no tehnikas saņemšanas dienas.

15.

Tehnikas remontdarbus Izpildītājs veic ne ilgāk kā ________________ darba dienu
laikā (no tehnikas saņemšanas), ja nepieciešams ilgāks termiņš konkrētas tehnikas
remontam, tas ar pamatojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju un šajā gadījumā Pasūtītājam ir
tiesības prasīt citu tehniku uz remonta laiku.

16.

Izpildītājs visus remontdarbus un tehnisko apkopi apņemas veikt kvalitatīvi un pilnā
apjomā saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas izstrādāto instrukciju un tehniskās
dokumentācijas prasībām.

17.

Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Pasūtītāja tehniku jebkādiem blakus mērķiem, kas nav
saistīti ar tehnikas tehnisko apkopi vai remontu.

18.

Izpildītājs Pasūtītāja tehniku remontā pieņem, aizpildot attiecīgu Aktu, kuru paraksta
Pasūtītāja pilnvarotā persona, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju, ieraksta
tehnikas bojājumus un veicamos remontdarbus, kuri Izpildītājam jānovērš.

19.

Izpildītājs pirms remontdarbu veikšanas ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņo rezerves daļu
cenas, un pēc vienošanās ar Pasūtītāju veic šo rezerves daļu nomaiņu.

20.

Ja, veicot remontdarbus vai tehniskās apkopes, tiek konstatēti defekti vai bojājumi,
kuru novēršanai būtu nepieciešami papildus remontdarbi un/vai bojāto detaļu nomaiņa,
Izpildītājam nekavējoties rakstiski jābrīdina Pasūtītāju, kā arī jāiesniedz Pasūtītājam
saskaņošanai izmaksu tāmi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc papildus pasūtījuma
apstiprināšanas un vienojas par darbu izpildes termiņu.

21.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja remonta veikšanu iepriekš saskaņotajos
termiņos, par ko Puses savstarpēji vienojas. Ja tehnikas bojājuma novēršanai ir
nepieciešama oriģinālo (vai analogo) rezerves daļu pasūtīšana, tad oriģinālo (vai
analogo) rezerves daļu piegādes termiņš netiek ieskaitīts kopējā remonta termiņā, bet
ne ilgāk kā 5 (piecas) / 3 (trīs) dienas.

22.

Pasūtītājs apņemas pēc remonta pabeigšanas saņemt tehniku no servisa 2 (divu) darba
dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas.

23.

Izpildītājs pieņem Pasūtītāja tehniku remontā un atdod tehniku pēc remonta
pabeigšanas Pasūtītāja pārstāvim abpusēji pierakstot Pakalpojuma saņemšanas
pieņemšanas- nodošanas aktu.
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24.

Pasūtītājs var neparakstīt Pakalpojuma saņemšanas pieņemšanas- nodošanas aktu, ja
Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums sniegts nekvalitatīvi un/vai nepilnā apjomā, šādā
gadījumā Izpildītājam 1 (vienas) darba dienas laikā uz sava rēķina novērš radītos
trūkumus un informē par to Pasūtītāju.

25.

Izpildītājs apņemas izpildīt visus tehnikas ekspluatācijas un glabāšanas noteikumus,
kamēr tehnika atrodas Izpildītāja servisā.

26.

Izpildītājs apņemas nodrošināt pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespēju Pasūtītāja pārstāvim
piekļūt remonta un tehnisko apkopju vietai un kontrolēt remontu un tehnisko apkopju
veikšanu.

27.

Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet
no Vienošanās, trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.

28.

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Vienošanās, tiek risināti Līgumā noteiktajā
kārtībā, tajā skaitā, piemērojamā atbildība par saistību nepienācīgu izpildi.

29.

Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītajam un/vai trešajām personām radītajiem
zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja un/vai Izpildītāja darbinieku darbības un/vai
bezdarbības rezultātā.

30.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo Vienošanos, rakstiski brīdinot Izpildītāju 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš, kā arī citos gadījumos, ievērojot Līgumā noteikto
kārtību. Jebkurā gadījumā Vienošanās zaudē spēku, ja spēku zaudē Starp Pusēm
noslēgtais Līgums.

31.

Ja remontdarbos izmantotie materiāli neatbilst ražotāja specifikācijai un neatbilst
vispārpieņemtām kvalitātes prasībām vai nav darba kārtībā, tiek uzskatīts, ka ir
izmantoti

32.

Puses no savas puses pilnvaro kontrolēt Vienošanās izpildi un parakstīt pavadzīmirēķinu un Pakalpojuma saņemšanas pieņemšanas-nodošanas aktu:

32.1. Pasūtītājs pilnvaro:
32.2. Izpildītājs pilnvaro:
33. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
34. Pielikumi:
1.pielikums – Izpildītāja iesniegtais cenu piedāvājums apkopēm.
Pušu rekvizīti un paraksti
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