LĪGUMS
par vieglo elektromobiļu piegādi Skrundas novada pašvaldības vajadzībām
Skrundā,

2014.gada 7. jūlijā

Skrundas novada pašvaldība, Reģ.nr.90000015912, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, tās vadītājas Nellijas Kleinbergas personā, kas darbojas uz Skrundas novada pašvaldības
nolikuma pamata, turpmāk saukts - Pircējs, no vienas puses un
SIA „Moller Auto Latvia”, reģ. Nr. 40003055104, juridiskā adrese: S.Eizenšteina iela 6a,
Rīga, kuras vārdā, pamatojoties uz pilnvaras pamata rīkojas Ilgvars Ļubka, turpmāk tekstā saukts
Pārdevējs no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu
un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Skrundas novada pašvaldības iepirkuma „Vieglo
elektromobiļu iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām”, id.nr.SNP/2014/14/KPFI,
noteikumiem, piedāvājumu un rezultātiem (26.06.2014. komisijas lēmums, protokols nr.38), turpmāk
tekstā – Iepirkums,
un pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju Fonds” un Skrundas novada pašvaldības
noslēgto 20.06.2014. līgumu par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
transporta sektorā Skrundas novadā” Nr.KPFI-16/117, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk tekstā –
Līgums):
I LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), Tehnisko
piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.3):
1.1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam automašīnu – divus jaunus elektromobiļus (turpmāk tekstā –
Prece) un piegādā to Pircējam, bet Pircējs pieņem īpašumā un samaksā Līgumā noteikto
cenu par šādām divām automašīnām
– marka un modelis: Volkswagen Up!;
1.1.2. Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, pamatojoties uz Pārdevēja
iepirkumā piedāvātajiem Garantijas noteikumiem (Līguma pielikumā Nr.2).
1.2. Preces piegādes Līguma cena bez PVN ir EUR 41 809,92 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti
deviņi eiro, 92 centi), PVN21% ir EUR 8 780,08 (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit eiro,
08 centi) un Preces līgumcena ar PVN21% ir EUR 50 590,00 (piecdesmit tūkstoši pieci simti
deviņdesmit eiro, 00 centi).
1.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci šādā termiņā: 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no
līguma spēkā stāšanās dienas.
1.4. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
1.5. Iepirkuma līgumu Puses noslēdz pēc iepirkumu procedūras rezultātiem un tikai tad, ja Pircējs ir
saņēmis apliecinājumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta "Siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai" ietvaros, finansējuma līdzekļu piešķiršanu.
II NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Maksājumu par Preču piegādi Pircējs veic 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Preces
nodošanas – pieņemšanas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas no Pārdevēja,
saskaņā ar Līguma 1.5.punkta nosacījumu.
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2.2. Līguma 1.2.punktā minētais maksājums tiek veikts šādā kārtībā - Pārdevējs izraksta un iesniedz
Pircējam rēķinus, kuros norāda:
2.2.1. Pārdevēja rekvizītus;
2.2.2. Pircēja rekvizītus;
2.2.3. Preci - marka, modelis, skaits;
2.2.4. Summu - cipariem un vārdiem.
2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto
bankas norēķinu kontu.
2.4. Līguma summa Līguma parakstīšanas dienā tiek nofiksēta EUR.
III. PREČU PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
3.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja adresē saskaņā ar Līguma 1.3. apakšpunktu, veicot visas
pirmspārdošanas nepieciešamās darbības, tajā skaitā, valsts tehniskās apskates veikšana
autotransportam.
3.2. Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju Aktu.
3.3. Pirms Akta parakstīšanas Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta
Aktu vai atdod to Pārdevējam neparakstītu, rakstveidā norādot tā neparakstīšanas iemeslus.
Pirms minētās pārbaudes veikšanas par Akta iesniegšanas faktu Pircējam Puses uz tā izdara
attiecīgu atzīmi. Atteikumā parakstīt Aktu Pircējs un norāda konstatētās nepilnības. Pārdevējs
novērš nepilnības par saviem līdzekļiem Pušu noteiktajā termiņā. Ja Puses nespēj panākt
vienošanos par konstatēto nepilnību novēršanas termiņu, Pārdevēja pienākums ir novērst
konstatētās nepilnības 10 (desmit) darba dienu laikā no atteikuma parakstīt Aktu iesniegšanas
dienas Pārdevējam. Pircējs neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, kurā ir norādīti Akta
neparakstīšanas iemesli, nosūta Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas
dienas Pircējam; ja minētajā 5 (piecu) darba dienu termiņā Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī
nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu, uzskatāms, ka Prece ir
pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam.
3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības
par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, tās pieaicina
neatkarīgu ekspertu no Latvijas Autoinženieru asociācijas atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo
ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais
eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības.
3.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) darba
dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā
Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu
parakstīt Aktu.
3.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
IV. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;
4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja garantijas
nosacījumus;
4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas
konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;
4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no Latvijas Autoinženieru asociācijas.
Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa
nepamatotību domstarpību gadījumā norāda eksperta atzinums;
4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;
4.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
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4.2.3. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;
4.2.4. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
Pārdevēja tiesības:
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4.
Pārdevēja pienākumi:
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Iepirkuma Nolikuma, tai skaitā Tehniskās
specifikācijas un Pārdevēja Tehnisko piedāvājumu sagatavot un organizēt Preces
nodošanu Pircējam dalībai ceļu satiksmē;
4.4.2. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu,
ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
4.4.3. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā novērst konstatētos
trūkumus, bet, ja to nav iespējams, tad apmainīt to pret jaunu, Līguma prasībām
atbilstošu Preci;
4.4.4. sniegt garantiju saskaņā ar Pārdevēja Tehniskajā piedāvājumā piedāvātajiem Garantijas
noteikumiem un nodrošināt Pircējam iespēju veikt garantijas remontu Latvijas
Republikas teritorijā autorizētā servisā ne tālāk kā 100 km no Pasūtītāja juridiskās
adreses;
4.4.5. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes
gaitu.

4.3.

V. LĪGUMSODA SANKCIJAS
5.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.3. apakšpunktā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā
Pircējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma cenas, ieskaitot
PVN, par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
5.2. Ja Pārdevējs Līguma 3.3. un 4.4.3. apakšpunktos noteiktajā kārtībā neapmaina nekvalitatīvo Preci
pret jaunu vai nenovērš konstatētās nepilnības, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1% (vienas
desmitdaļas procenta) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet
kopā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
5.3. Ja Pārdevējs vienpusēji atsakās no Līguma izpildes vai Pircējs Līgumā vai Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu Pārdevēja vainas dēļ:
5.3.1. Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu līdz 10% apmērā no Līguma summas daļas ar PVN,
kuras apmērā Pārdevējs nav piegādājis Preci Pircējam līdz paziņojuma par Pārdevēja
vienpusēju atkāpšanos no Līguma izpildes iesniegšanas dienai vai Pircēja paziņojuma par
Līguma izbeigšanu Pārdevēja vainas dēļ iesniegšanas dienai Pārdevējam;
5.3.2. sedz zaudējumus, kas radušies Pircējam saistībā ar Līguma izbeigšanu.
5.4. Par šajā Līgumā 2.1.punktā noteiktā maksājuma nokavējumu, Pircējs maksā Pārdēvējam
līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no katra maksājuma, attiecībā uz kuru
saistība nav izpildīta, par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju un Pircēju no saistību izpildes.
VI. KVALITĀTE
6.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā
Tehniskajai specifikācijai, Pārdevēja Tehniskajam piedāvājumam, Preces ražotāja standartiem un
likumos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.
VII. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas
varas dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi
7.2. Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi
apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt
pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien
attiecīgajai Pusei, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē,
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kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Ar
nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek saprastas jebkāda veida ekonomiskās vai
finanšu grūtības vai arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu ietekme uz Pusēm.
7.3. Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas,
ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu
iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas
nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 10
(desmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas.
7.4. Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi
iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi
par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.
VIII. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:
8.2.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Pārdevēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.2.2. Pārdevējs saskaņā ar 3.3. un 4.4.4.apakšpunktā noteikto kārtību nav novērsis trūkumus;
8.2.3. Pārdevējs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba
dienām;
8.2.4. Pārdevējs nomainījis apakšuzņēmējus, nesaskaņojot ar Pircēju.
8.3. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā)
dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Šādā
gadījumā Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pircējam visus radušos
zaudējumus.
8.4. Līguma 8.2.2. un 8.2.3. apakšpunktā noteiktās tiesības Pircējs attiecībā uz piegādāto Preci var
izmantot tikai līdz brīdim, kad parakstīts Akts vai saskaņā ar Līguma noteikumiem uzskatāms, ka
Prece ir pieņemta (tas ir, ja Līguma 3.3. apakšpunktā minētajā termiņā Pircējs nav parakstījis
Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu parakstīt Aktu).
8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā
vienojoties.
8.1.
8.2.

IX. CITI NOTEIKUMI
9.1. Termini, kas lietoti šajā Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti Iepirkuma
dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma tekstā lietoti to
aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma
izpildes gaitā Pusēm ir saistoši Iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.
9.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu
ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas
gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas
Republikas tiesā.
9.3. Līguma nosacījumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot Līguma
grozījumus, labojumus un papildinājumus rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi
un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas
saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
9.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi
Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c.,
tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā
esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un
tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
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9.7.

9.8.

9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā
un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos
vienu mēnesi iepriekš.
Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā šajā
Līgumā norādītajā Pircēja adresē: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 un
Pārdevēja adresē: K.Ulmaņa gatve 86, Rīga, LV-1046 un uzskatāma par saņemtu: 1) ja izsūtīta
ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā
pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam jāpierāda, kad sūtījums nodots
pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums
jāpamato, minot ticamus iemeslus; 2) ja nodota personīgi pret parakstu - dienā, kad tie nogādāti
saņēmējam. 3) ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma; 4) ja
nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. Pārdevējs
un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci
Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences
saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
Kontaktpersona no Pircēja puses: Kristīne Vērdiņa, tālr.nr. 63350454 e-pasts:
kristine.verdina@skrunda.lv.
Kontaktpersona no Pārdevēja puses: Toms Saulītis, tālr.nr. +371 28698833; e-pasts:
Toms.Saulitis@moller.lv .
Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudē spēku, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt pretenzijas otrai
Līguma Pusei par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, pieprasīt zaudējumu atlīdzību,
līgumsodus, ja Puse ir nosūtījusi otrai Līguma Pusei rakstveida pretenziju par Līgumā noteikto
saistību neizpildi un otra Līguma Puse 7 (septiņu) darba dienu lakā no rakstveida pretenzijas
saņemšanas dienas nav novērsusi pretenzijā norādīto saistību neizpildi vai nav sniegusi
pamatotus iebildumus par saistību neizpildes iemesliem.
Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā,
Pircējam un Pārdevējam tiek nodoti pa vienam Līguma eksemplāram, un abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt visiem Līguma noteikumiem un, to
parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus.
Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:
Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.2. Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām;

Pircējs:

X. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pārdevējs:

Skrundas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000015912
Adrese: Raiņa iela 11; Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV09TREL9800491621000
Domes priekšsēdētāja

SIA „Moller Auto Latvia”
Reģ.Nr. 40003055104
Adrese: S.Eizenšteina iela 6A, Rīga, LV-1079
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV74NDEA0000080187956

__________________Nellija Kleinberga
z.v

____________________ Ilgvars Ļubka
z.v
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