Līgums Nr.________
Rīga

2018.gada 5. martā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, tās valdes locekļa Jāņa Kancēviča
personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “KS14”, tās valdes priekšsēdētāja Kristera Serģa personā, kurš rīkojas uz statūtu
pamata, turpmāk Piegādātājs, no otras puses, kopā sauktas – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas vadīšanas
eksāmena kārtošanai pielāgotu pasažieru solo motociklu piegāde ar pasūtītāja motociklu
ieskaitu” rezultātiem (Id.Nr. CSDD 2018/02), noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pērk un Piegādātājs piegādā 3 (trīs) jaunus A kategorijas transportlīdzekļu
vadītāju kvalifikācijas vadīšanas eksāmena kārtošanai pielāgotus pasažieru solo
motociklus (turpmāk – motocikli) saskaņā ar Līguma 1.pielikuma tehnisko specifikāciju,
kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un atbilstoši Līgumā noteiktajiem piegādes un
garantijas saistību nosacījumiem.
1.2. Piegādātājs nodrošina izgatavotāja oriģinālo motocikla aizsargu uzstādīšanu, atbilstoši
Līguma 2.pielikumā noteiktajam motocikla aizsargu aprakstam un prasībām, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Pasūtītājs nodod un Piegādātājs pieņem savā īpašumā 3 (trīs) Pasūtītāja lietotus vadīšanas
eksāmena kārtošanai pielāgotus pasažieru solo motociklus, par to izdarot attiecīgu
ieskaitu kopējā līgumcenā (turpmāk – ieskaita motocikli).
1.4. Ieskaita motociklu saraksts un cenas norādītas Līguma 3.pielikumā, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2.

Piegādes kārtība, pušu tiesības un pienākumi

2.1. Piegādātājam ir jānodrošina aprīkotu motociklu piegāde ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā
no Līguma parakstīšanas dienas.
2.2. Motociklu piegādes vieta – CSDD Rīgas nodaļa, Rīgā, Antenas ielā 2a.
2.3. Piegādātājs nodrošina motociklu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2.4. Pieņemot motociklus, Pasūtītājs pārbauda motociklu atbilstību Līguma tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām, nepieciešamības gadījumā veicot izmēģinājuma
braucienu vai pieaicinot ekspertus.
2.5. Ja Pasūtītājs motociklu pieņemšanas brīdī konstatē motociklu nepilnības vai trūkumus,
par to puses sastāda un paraksta aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības vai trūkumus
un to novēršanas termiņu.
2.6. Piegādātājam ir pienākums motocikliem konstatētās nepilnības vai trūkumus novērst vai
samainīt tos uz citiem atbilstošiem motocikliem nedēļas laikā.
2.7. Par motociklu piegādi Puses sagatavo un abpusēji paraksta pieņemšanas – nodošanas
aktu 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, otrs –
Piegādātājam.
2.8. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīts: piegādātā motocikla marka un modelis,
transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), valsts reģistrācijas numurs, motocikla
komplektācija un aprīkojums. Pieņemšanas – nodošanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.9. Motociklu pieņemšanas nodošanas aktus ir tiesīgi parakstīt:
2.9.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Teteris, tālrunis
67025725, Juris.Teteris@csdd.gov.lv;
2.9.2. no Piegādātāja puses – SIA “KS14” valdes priekšsēdētājs Kristers Serģis, tālrunis
29559921, e-pasta adrese – kristers@sergis.lv.
2.10. Piegādātājs apņemas nodrošināt motociklu izgatavotāja noteikto tehnisko apkopju
veikšanu, garantijas un remontu izpildi autorizētā Yamaha servisā Rīgā, Pildas ielā 16b.
3.

Ieskaita motociklu nodošana Piegādātājam

3.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc motociklu saņemšanas no Piegādātāja
nodod Piegādātājam Līguma 3.pielikumā norādītos ieskaita motociklus, parakstot
ieskaita motociklu pieņemšanas – nodošanas aktus 2 (divos) eksemplāros, no kuriem
viens tiek nodots Pasūtītājam, otrs – Piegādātājam, kas pēc parakstīšanas kļūst par
Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Pieņemšanas – nodošanas akts apliecina motocikla
nodošanu Piegādātājam.
3.2. Parakstot ieskaita motociklu pieņemšanas – nodošanas aktu, Piegādātājs un Pasūtītājs
apstiprina, ka ieskaita motocikli atbilst Līguma 3.pielikumam, tie ir tehniskā kārtībā un
ar derīgu atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Ja ieskaita motociklu pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas brīdi tiek konstatēts, ka ieskaita motocikli nav tehniskā
kārtībā, Pasūtītājam par saviem līdzekļiem ir pienākums konstatētos trūkumus novērst.
3.3. Ieskaita motociklu nodošanas vieta – CSDD Rīgas nodaļa, Rīgā, Antenas ielā 2a.
3.4. Motociklu pieņemšanas nodošanas aktus ir tiesīgi parakstīt:
3.4.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris Teteris, tālrunis
67025725, e-pasta adrese – Juris.Teteris@csdd.gov.lv;
3.4.2. no Piegādātāja puses – SIA “KS14” valdes priekšsēdētājs Kristers Serģis, tālrunis
29559921, e-pasta adrese – kristers@sergis.lv.
3.5. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ieskaita motociklu pieņemšanas – nodošanas
aktu parakstīšanas elektroniski pieprasa Pasūtītājam ieskaita motociklu īpašuma tiesību
maiņu CSDD e-pakalpojumu vidē un reģistrē īpašnieka maiņu jebkurā CSDD
reģistrācijas nodaļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.

Samaksas noteikumi

4.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā minēto un aprīkoto motociklu piegādi ir EUR
16 755,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro un 00 centi) un PVN
21% apmērā, EUR 3518,55 (trīs tūkstoši pieci simti astoņpadsmit eiro un 55 centi), kopā
EUR 20 273,55 (divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs eiro un 55 centi).
4.2. Ieskaita cena par Līguma 1.3.punktā minētajiem ieskaita motocikliem ir EUR 13 500,00
(trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) un PVN 21% apmērā, EUR 2835,00
(divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci eiro un 00 centi), kopā EUR 16335,00
(sešpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci eiro un 00 centi).
4.3. Starpība starp Līguma 4.1.punktā minēto Līguma summu un Līguma 4.2.punktā minēto
ieskaita motociklu cenu ir EUR 3255,00 (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit pieci eiro un
00 centi) un PVN 21% apmērā, EUR 683,55 (seši simti astoņdesmit trīs eiro un 55 centi),
kopā EUR 3938,55 (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi eiro un 55 centi).
4.4. Pasūtītājs Līguma 4.3.punktā minēto summu samaksā Piegādātājam 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas
un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas.
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5.

Samaksas kavējumi

5.1. Ja motociklu piegāde aizkavēta Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs Pasūtītājam maksā
līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas.
5.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam
līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
6.

Strīdu izskatīšanas kārtība
Visi strīdi, kas varētu rasties par Līguma saistību izpildi starp Pusēm, tiks risināti sarunu
ceļā. Sarunu nesekmīga iznākuma gadījumā strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.

7.

Nepārvarama vara (Force Majeure)

7.1. Puses nav atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja
tā radusies no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, t.i., nepārvaramas varas rezultātā
(ugunsgrēki, dabas katastrofas, militāras agresijas, u.c. apstākļu dēļ). Puses apņemas ne
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu konstatēšanas paziņot otrai Pusei par
šādu apstākļu rašanos.
7.2. Līguma 7.1. punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu esamība nav pamats Pušu
saistību, kas radušās līdz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīdim, neizpildei.
8.

Līguma darbības laiks un izmaiņas

8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto
saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Līgums sagatavots divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
8.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīta
vienošanās un to parakstījušas abas puses.
9.

Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. Nr. 40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
A/S „Citadele banka”
Kods: PARXLV22

SIA “KS14”
Ciemupes iela 1-21, Rīga, LV-1024
Vienotais reģ. Nr. 40103639366
Konta nr.
banka”
Kods:

_____________________________
Valdes loceklis Jānis Kancēvičs

________________________________
Valdes priekšsēdētājs Kristers Serģis
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