Līgums
Rīga

2016.gada 19.aprīlī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, turpmāk tekstā Pasūtītājs,
valdes locekļa Imanta Paeglīša personā, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma
pamata, no vienas puses,
un SIA „Motocom”, turpmāk tekstā Piegādātājs, tās valdes locekļa Ginta
Feldberga personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā sauktas –
Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas
vadīšanas eksāmena kārtošanai pielāgota solo motocikla piegāde” (id. Nr. CSDD
2016/16) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pērk un Piegādātājs piegādā vienu jaunu A kategorijas
transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas vadīšanas eksāmena kārtošanai pielāgotu
pasažieru solo motociklu KAWASAKI ER-6n ABS (turpmāk – motocikls) saskaņā
ar Līguma tehnisko specifikāciju 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa, un atbilstoši Līgumā noteiktajiem piegādes un garantijas saistību
nosacījumiem.
1.2. Piegādātājs nodrošina, ka motocikla aizsargi ir izgatavotāja uzstādīti,
atbilstoši Līguma 2.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteiktajam
motocikla aizsargu aprakstam un prasībām.
2. Piegādes kārtība, pušu tiesības un pienākumi
2.1. Piegādātājam ir jānodrošina aprīkota motocikla piegāde ne vēlāk kā 3
(trīs) nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
2.2. Motocikla piegādes vieta – CSDD Rīgas nodaļa Rīgā, Antenas ielā 2a.
2.3. Pasūtītājs nodrošina motocikla reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā.
2.4. Pirms motocikla pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda motocikla atbilstību
Līguma tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, nepieciešamības gadījumā
veicot izmēģinājuma braucienu vai pieaicinot ekspertus.
2.5. Ja Pasūtītājs motocikla pieņemšanas brīdī konstatē motocikla 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 motociklam konstatētās nepilnības vai
trūkumus novērst vai samainīt uz citu atbilstošu, bez nepilnībām vai trūkumiem
esošu motociklu.
2.7. Par motocikla piegādi Puses sagatavo un abpusēji paraksta pieņemšanas
- nodošanas aktu, kurā 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.
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2.8. Pieņemšanas – nodošanas akts apliecina motociklu nodošanu
Pasūtītājam, un no tā parakstīšanas brīža ar motocikliem saistītais risks pāriet
Pasūtītājam.
2.9. Motocikla pieņemšanas nodošanas aktu ir tiesīgi parakstīt:
2.9.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Kvalifikācijas daļas priekšnieks Juris
Teteris, tālr. 67025725, mob.tālr.29429477, e-pasts: Juris.Teteris@csdd.gov.lv;
2.9.2. no Piegādātāja puses – SIA „Motocom” valdes loceklis Gints
Feldbergs, tālr. 2 9512 942, e-pasts: info@kawasaki.lv
2.10. Pasūtītājs apņemas samaksāt par aprīkota motocikla piegādi Līguma
3.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.11. Piegādātājs apņemas nodrošināt motocikla izgatavotāja tehnisko
apkopju un garantijas saistību izpildi Rīgā.
3. Samaksas noteikumi
3.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā minētā un aprīkotā motocikla
piegādi ir 5 041,32 EUR (pieci tūkstoši četrdesmit viens euro un 32 centi) un PVN
21% 1 058,68 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro un 68 centi), kopā ar
PVN 6100,00 EUR (seši tūkstoši viens simts euro un 00 centu).
3.2. Pasūtītājs veic samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma
2.7.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Piegādātāja
rēķina saņemšanas dienas, maksājumu veicot uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas
kontu.
3.3. Līguma summu veido motocikla piegādes cena, iekļaujot tajā
izdevumus, kas saistīti ar:
3.3.1. motocikla pirmspārdošanas sagatavošanu;
3.3.2. motocikla reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3.3.3. motocikla aprīkošanu un pielāgošanu vadīšanas eksāmena kārtošanai
atbilstoši tehniskajai specifikācijai un aizsargaprīkojuma prasībām;
3.3.4. motocikla piegādi Līguma 2.2.punktā norādītajā vietā;
3.3.5. citiem izdevumiem, kas saistīti ar motocikla piegādes līguma izpildi.
4. Samaksas kavējumi
4.1. Ja motocikla piegāde aizkavējas Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs
Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās
līgumcenas par katru nokavēto dienu.
4.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru
nokavēto dienu.
4.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no Līguma kopējās
vērtības.
4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei
radušies no līgumsaistību neizpildes.
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5. Garantijas
Piegādātājam ir jānodrošina motocikla garantijas saistību izpilde atbilstoši
Līgumā noteiktajam.
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. Force Majeure
Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar šo
līgumu tādā apmērā, kādā šo saistību neizpilde aizkavēta vai lauzta nepārvaramas
varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramu varu Puses saprot dabas katastrofas,
ugunsgrēkus, masu nekārtības, juridiska rakstura apstākļus, kurus apstiprina
attiecīgie kompetentu institūciju dokumenti un citus ārkārtējus apstākļus, kurus
Puses nevarēja paredzēt Līguma sastādīšanas vai izpildes laikā.
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 uz piecām lapām, tajā skaitā
Līguma 1. un 2.pielikums uz divām lapām, abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
8.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja
sastādīta vienošanās un to parakstījušas abas puses.
9. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

SIA „Motocom”

Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Vien.reģ.Nr.40003345734
Konta nr. LV75PARX0000118181018
A/S „Citadele banka”
Kods: PARXLV22

Ainažu iela 35, Rīga, LV-1024
Vien.reģ.Nr. 40003980203
Konta nr. LV83HABA0551027415088
A/S „Swedbanka”
Kods: HABA LV22

_____________________________
Valdes loceklis Imants Paeglītis

Valdes loceklis Gints Feldbergs
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1.pielikums
2016.gada 19.aprīļa līgumam Nr. 01-AU/____
Nr.
1.

8.
9.
10.
11.

Motocikls Kawasaki ER-6 n ABS
motociklu skaits
atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
nr.505 ”Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas noteikumi”
motocikla kategorija*
motocikla pašmasa, kg
sēdvirsmas augstums, mm
degvielas tvertnes tilpums, litri
krāsa
dzinējs
jauda, ne mazāka par, kW
motora darba tilpums, cm3
darba taktis, skaits
cilindri, skaits

12.

degvielas sistēma

13.
14.
15.

iedarbināšana
dzeses sistēma
motora atgāzu izmešu līmenis, ne zemāks par
pārnesumu pārslēgšanas kārba
veids
pārnesumi, ne mazāk par, skaits
bremzes

2.
3.
4.
5.
6.
7.

16.
17.
18.

bremžu sistēma

19.
20.
21.

aprīkojums
priekšējais gaisa aptecētājs
automātiskas darbības tuvās gaismas
motocikla lietošanas instrukcija latviešu valodā
papildaprīkojums

22.

aizsargi

23.
24.

specifikācija
1
e1*2002/24*0533*03
L3e
180
805
16
spilgta, balta
53
649
4
2
elektroniska
iesmidzināšana
elektrisks starteris
šķidruma
Euro 3
mehāniska
6
hidrauliska, disku ar
ABS
nav
ir
ir
saskaņā ar pielikumu,
izgatavotāja uzstādīti

attālums starp bremžu sviru un rokturi, sajūga sviru un rokturi
(hēbeļi)
garantija**
motociklam (ne mazāk par), gadi/km

regulējams
prasības
3/30000

* - atbilstoši Latvijas standartam "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” (LVS 87:1997)
** - tiek akceptēta arī autorizētā dīlera sniegtā garantija, ja tā pilnībā papildina ražotāja garantiju

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

SIA “Motocom”

___________________________

__________________________

Valdes loceklis I.Paeglītis

Valdes loceklis Gints Feldbergs
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2.pielikums
2016.gada 19.aprīļa līgumam Nr. 01-AU/____

Motocikla aizsargu apraksts un prasības
Vispārīgās prasības:
1.1. motocikla aizsargiem (turpmāk - aizsargi) jānodrošina motocikla aizsardzība
pret bojājumiem kritiena gadījumā, braucot ar nelielu ātrumu;
1.2. aizsargu konstrukcijai jābūt bez asiem, bīstamiem izvirzījumiem;
1.3. aizsargu piestiprināšanai pie motocikla jāizmanto skrūvju savienojumi
(nedrīkst izmantot metināšanas metodi);
1.4. aizsargu konstrukcija pēc iespējas mazāk drīkst iziet ārpus motocikla kontūrām;
1.5. novietojot motociklu guļus stāvoklī (uz sāniem) aizsargiem jānodrošina, lai
neviena motocikla detaļa (izņemot motocikla riteņus) nepieskartos zemei, tādējādi
atstājot brīvu telpu vadītāja kājām;
1.6. aizsargi nedrīkst apgrūtināt vadības ierīču darbināšanu un motocikla stūrēšanu;
1.7. aizsargi (to izgatavošanā izmantotie materiāli) nedrīkst būtiski izmainīt
motocikla smaguma centra izvietojumu.
2. Motociklam jābūt aprīkotam ar šādiem aizsargiem:
2.1. Priekšējās daļas aizsargs, lai aizsargātu motocikla priekšējo lukturi,
mērinstrumentu paneli, stūri, sajūga un priekšējo bremžu sviras.
2.2. Motora aizsargs, lai aizsargātu motora karteri un sānus.
2.3. Aizmugurējās daļas aizsargs, lai aizsargātu motocikla sēdekli, aizmugurējos
gaismas virzienrādītājus.
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

SIA “Motocom”

___________________________

__________________________

Valdes loceklis I.Paeglītis

Valdes loceklis Gints Feldbergs

