Līgums Nr.
par vieglā plašlietojuma automobiļa piegādi
Rīgā

2015.gada __.septembrī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), vienotais reģ. nr. 40003345734,
tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma
pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „TC Holding”, vienotais reģ. nr. 40003382726, tās valdes locekļa Edgara Puriņa
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Vieglā plašlietojuma automobiļa piegāde” rezultātiem
(id.nr. CSDD 2015/67), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs atbilstoši tehniskajai specifikācijai Līguma 1.pielikumā piegādā
Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem īpašumā vienu jaunu plašlietojuma automobili Lancia
Voyager, turpmāk – automobilis, kas atbilst Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam
iepirkumā.
1.2. Automobiļa tehniskie dati, aprīkojums un garantijas saistības ir norādītas
tehniskajā specifikācijā Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Automobiļa piegādes un nodošanas pieņemšanas noteikumi
2.1. Piegādātājs sagatavo un organizē pilnībā nokomplektēta automobiļa nodošanu
Pasūtītājam, ievērojot Līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību.
2.2. Piegādātājs kārto tehniskās un juridiskās formalitātes, kas saistītas ar automobiļa
piegādi, reģistrēšanu, kā īpašnieku reģistrējot CSDD, un nodošanu Pasūtītājam, apmaksā visus
ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.
2.3. Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētu automobili piegādā
Pasūtītājam Rīgā, Miera ielā 25 septiņu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
2.4. Piegādātājs nodrošina garantijas saistību izpildi ne mazāk kā Līguma 1.pielikuma
tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.
2.5. Pasūtītājs, pieņemot automobili, pārbauda tā atbilstību visām Līguma tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām. Automobilim ir jābūt ar derīgu atļauju piedalīties ceļu
satiksmē (atļauja izsniegta piegādes mēnesī) saskaņā ar Ministru kabineta 29.04.2004.
noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko
kontroli uz ceļiem” Automobilim nav reģistrēti apgrūtinājumi, nesamaksāti naudas sodi un tā
nav strīdus objekts.
2.6. Par automobiļa nodošanu Pasūtītājam un tā pieņemšanu īpašumā puses paraksta
nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.7. Ja Pasūtītājs automobiļa pieņemšanas brīdī konstatē automobiļa nepilnības vai
trūkumus, par to puses sastāda un paraksta aktu, kurā norāda nepilnības vai trūkumus un to
novēršanas termiņu.
2.8. Piegādātājam ir pienākums automobilim konstatētās nepilnības vai trūkumus
novērst. Pēc tam, kad konstatētie trūkumi vai nepilnības ir novērsti, Puses paraksta nodošanas
–pieņemšanas aktu.

2.9. Automobiļa nodošanas – pieņemšanas aktus ir tiesīgi parakstīt:
2.9.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Vispārējās daļas saimniecības un transporta vadības
speciālists Gunārs Rozītis, mob. tālr.29272240;
2.9.2. no Piegādātāja puses – SIA „TC Holdings” pārstāvis Aleksandrs Kosjakovs,
mob. tālr.28339977.
3. Līgumcena un samaksas kārtība
3.1. Līgumcena ir EUR 33 787,15 (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
septiņi eiro un 15 centi) un PVN 21% EUR 7 095,30 (septiņi tūkstoši deviņdesmit pieci eiro
un 30 centi), kopā EUR 40 882,45 (četrdesmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi eiro un
45 centi).
3.2. Līgumcenu veido maksa par automobili, ieskaitot nodokļus, nodevas, piegādes,
reģistrācijas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.
3.3. Pasūtītājs Līguma 3.1.punktā noteikto līgumcenu apmaksā 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas.
4. Atbildība
4.1. Ja automobiļa piegāde aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs Pasūtītājam
maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% no līgumcenas.
4.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto
maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes un zaudējumu
atlīdzības, kas otrai pusei radušies no līgumsaistību neizpildes.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska
nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē šī Līguma pildīšanu
un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses
nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
5.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 15 dienas, puses vienojas par tālāko
Līguma izpildes gaitu.
6. Līguma darbības laiks
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina
vienošanās ceļā.
7.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
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8. Citi noteikumi
8.1. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei
savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
8.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to
sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.
9. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija
9.1. Visus ar Līgumu saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz
Līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei. Ārkārtējos
gadījumos paziņojumus ir tiesīgs nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu.
9.2. Pasūtītājs un piegādātājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu
reģistrēto un pasta adrešu maiņu.
9.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi
attiecīgu vēstuli, e-pastu vai faksu.
9.4. Pasūtītāja kontaktpersona – CSDD Vispārējās daļas saimniecības un transporta
vadības speciālists Gunārs Rozītis, mob. tālr.29272240, e-pasts: Gunars.Rozitis@csdd.gov.lv.
9.5. Piegādātāja kontaktpersona – SIA „TC Holdings” pārstāvis Aleksandrs
Kosjakovs, tālr.67812828, e-pasts: ak@tcm.lv.
10. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti
Pasūtītājs

Piegādātājs

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Miera iela 25, Rīga, LV1001
Vienotais reģ. nr. 40003345734
AS „Citadele banka”,
kods PARXLV22
konta nr. LV75PARX0000118181018

SIA „TC Holding”
Krasta iela 40, Rīga, LV-1003
Vienotais reģ. Nr. 40003382726
Swedbank AS,
kods HABALV22
konta nr. LV82HABA0551022524754

_______________________________
Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

___________________________
Valdes loceklis E.Puriņš
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