id.nr. CSDD 2015/90

Līgums
Rīgā

2015.gada 29.decembrī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), vienotais reģ. nr.
40003345734 tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņš personā, kurš darbojas uz Valdes
pilnvarojuma pamata, turpmāk – "Pasūtītājs", no vienas puses,
un SIA “HCT AUTOMOTIVE”, vienotais reģ. nr. 40003088088, tās valdes
locekļa Alvja Leča personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk – "Piegādātājs", no
otras puses,
saskaņā ar iepirkuma „Rīgas Motormuzeja restaurācijas darbnīcas aprīkojuma
piegāde” (id.nr. CSDD 2015/90) komisijas lēmumu noslēdz šādu līgumu (turpmāk –
Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs saskaņā ar pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai
piegādā Pasūtītājam Rīgas Motormuzeja restaurācijas darbnīcas aprīkojumu (turpmāk –
aprīkojums) Līgumā noteiktajā termiņā.
1.2. Aprīkojuma tehniskie dati ir norādīti tehniskajā specifikācijā Līguma
1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Piegādes kārtība
2.1. Piegādātājs piegādā aprīkojumu Rīgas Motormuzejam Rīgā ne vēlāk kā 2
(divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, piegādi veicot 2 (divās) daļās.
Piegādes adrese tiks precizēta 3 (trīs) darba dienas pirms piegādes.
2.2. Pēc aprīkojuma piegādes Pasūtītājs pārbauda tā atbilstību Līguma tehniskajā
specifikācijā minētajām prasībām.
2.3. Par aprīkojuma nodošanu Pasūtītājam un tā pieņemšanu īpašumā puses
paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.4. Ja Pasūtītājs aprīkojuma pieņemšanas brīdī konstatē piegādātā aprīkojuma
nepilnības vai trūkumus, par to puses sastāda un paraksta defektācijas aktu, kurā norāda
nepilnības vai trūkumus un to novēršanas termiņu.
2.5. Piegādātājam ir pienākums aprīkojumam konstatētās nepilnības vai trūkumus
novērst vai, ja trūkumus nav iespējams novērst, samainīt bojāto aprīkojumu pret citu
atbilstošu bez trūkumiem vai nepilnībām. Pēc tam, kad konstatētie trūkumi vai nepilnības
ir novērstas, puses paraksta aprīkojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.6. Aprīkojuma pieņemšanas – nodošanas aktu ir tiesīgi parakstīt:
2.6.1. no Piegādātāja puses – SIA „HCT AUTOMOTIVE” valdes loceklis Alvis
Lecis;
2.6.2. no Pasūtītāja puses – Rīgas Motormuzeja galvenais restaurators Gunārs
Dortāns.
2.7. Aprīkojuma darbības atteikuma gadījumā, Piegādātājam, iepriekš saskaņojot
ar Pasūtītāju, ir pienākums veikt aprīkojuma kvalitatīvu remontu pēc iespējas īsākā laikā.
Remontdarbi garantijas saistību laikā – 24 mēneši no pieņemšanas nodošanas akta
parakstīšanas brīža, tiek veikti bez maksas.
3. Līgumcena un samaksas kārtība
3.1. Līgumcena par aprīkojuma piegādi ir EUR 17261,50 (septiņpadsmit tūkstoši
divi simti sešdesmit viens eiro 50 centi) un PVN 21% EUR 3624,92 (trīs tūkstoši seši simti
divdesmit četri eiro deviņdesmit divi centi), kopā EUR 20 886,42 (divdesmit tūkstoši
astoņi simti astoņdesmit seši eiro un 42 centi).
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3.2. Pasūtītājs samaksu par katras aprīkojuma daļas piegādi veic 7 (septiņu) darba
dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja
rēķina saņemšanas atbilstoši Līguma 1.pielikuma tehniskajai specifikācijai – tāmei.
4. Atbildība
4.1. Ja Līguma 2.1.punktā noteiktais aprīkojuma piegādes termiņš aizkavējas
Piegādātāja vainas dēļ, tas Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma
3.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līguma
summas.
4.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk
kā 10 % no kavētā maksājuma summas.
4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no 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 30 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. Vienošanās ir spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas.
7.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
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 Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to
sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.
8.4. Līgums sagatavots latviešu valodā ar vienu pielikumu, kopā uz 13 lapām 2
(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Visiem
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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 puses ir tiesīgas nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu.
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9.2. Pasūtītājs un Piegādātājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu
reģistrēto un pasta adrešu maiņu.
9.3. Pasūtītāja kontaktpersona: Rīgas Motormuzeja galvenais restaurators Gunārs
Dortāns, tālr. 29164853, Gunars.Dortans@csdd.gov.lv ;
9.4. Piegādātāja kontaktpersona: valdes loceklis Alvis Lecis, tālr.: 29460358,
alvis@hct.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 “HCT AUTOMOTIVE”
Tīraines iela 2, Rīga, LV-1058
Vienotais reģ.nr. 40003088088
AS “Swedbank”, kods HABALV22
Konta nr. LV61HABA0001408038225

Valdes priekšsēdētājs A.Lukstiņš

Valdes loceklis A.Lecis
Z.v.
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