Specializētu automašīnu piegāde
Līgums

Līgums Nr. B3-2018/276
par 2 specializētu automašīnu piegādi
Rīgā

2018. gada 8. novembrī

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, kuru
pārstāv _______________, turpmāk Pasūtītājs, un
SIA „NORDE”, reģistrācijas Nr. 40003242722, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv
_______________, turpmāk Pārdevējs,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse,
Pusēm ņemot vērā, ka Pārdevējs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā atklātā konkursā
“Specializētu automašīnu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2018/72K, turpmāk saukts Konkurss,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:
1.
Līguma priekšmets
Pārdevējs piegādā, un Pasūtītājs pērk finanšu līzingā:
1.1.1.
jaunu specializēto (aprīkotu atbilstoši Konkursa tehniskajai specifikācijai) automašīnu,
turpmāk 1. automašīna, Nissan NV300;
1.1.2.
jaunu specializēto (aprīkotu atbilstoši Konkursa tehniskajai specifikācijai) automašīnu,
turpmāk 2. automašīna, Nissan NV300.
1.2. Automašīnu piegādes vieta: stacionāra „Gaiļezers” garāžas, Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
1.3. Pusēm ir saistoša visa Konkursa dokumentācija.
1.1.

2.
Līguma darbības laiks
2.1.
Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abu Pušu pārstāvji un ir spēkā līdz tajā noteikto
saistību pilnīgai izpildei.
2.2.
Automašīnu piegādes termiņš- 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.3.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību rakstiski paziņojot
Pārdevējam un neatlīdzinot Pārdevējam ieguldījumus un tādējādi radušos zaudējumus, ja
2.3.1. Pārdevējs kavē piegādes termiņu ilgāk par 3 nedēļām;
2.3.2. Pārdevēja saimnieciskā darbība tiek pārtraukta.
3.
Līgumcena, maksāšanas kārtība
Par automašīnu piegādi Pasūtītājs apņemas samaksāt:
3.1.1.
par 1. automašīnu, ieskaitot maksu par finanšu pakalpojumu- EUR 27 533,39
(divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro un 39 centi);
3.1.2.
par 2. automašīnu, ieskaitot maksu par finanšu pakalpojumu- EUR 27 813,39
(divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 39 centi);
3.1.3.
kopējā Līguma summa EUR 55 346,78 (piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit
seši euro un 78 centi),
kas atbilst Pārdevēja piedāvājumam Konkursā, bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
3.2.
PVN nav Līguma priekšmeta daļa, bet tiek maksāts atbilstoši maksāšanas laikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
3.3.
Līgumcenā ir ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Pārdevējam un finansētājam
Līguma izpildes laikā.
3.4.
Noteikumi attiecībā uz pirkuma finansējumu:
3.4.1. pirmā iemaksa- 10%, kas sastāda EUR 5 534,68, atlikusī summa, kas sastāda EUR
49 812,10- 5 gadu laikā maksājot vienādus ikmēneša maksājumus;
3.4.2. katra automašīna pāriet Pasūtītāja īpašumā pēc pilnas Līguma summas samaksas;
3.4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs samaksāt atlikušos maksājumus, kuriem nav iestājies samaksas
termiņš, un iegūt automašīnas īpašumā pirms Līguma 3.4.2. punktā noteiktā termiņa.
3.1.
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3.5.
Finansējuma nodrošinātājs SIA „Citadele līzings un faktorings”.
3.6.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz finansētāja
bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
4.
Līgumsodi un atbildība
4.1.
Ja Pārdevējs kavē kādas automašīnas piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot
līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nepiegādātās automašīnas cenas par
katru nokavēto dienu, kā arī piedzīt no Pārdevēja visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
4.2.
Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu, Pārdevējam ir tiesības piemērot
līgumsodu 0,3% (trīs desmitās daļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru
samaksas kavējuma dienu.
4.3.
Ja Pasūtītājs vienpusēji priekšlaicīgi izbeidz Līguma darbību Līguma 2.3. punktā noteiktajos
gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu līdz 10 % (desmit procenti) apmērā no
nepiegādāto automašīnu cenas.
4.4.
Pusēm ir tiesības ieturēt līgumsodu no otrai Pusei pienākošā maksājuma.
4.5.
Līgumsodu summa uz katru Pusi nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumcenas.
4.6.
Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kāda no Līguma noteikumiem izpildi
aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļi,
t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu
saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas.
4.7.
Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk., degvielas,
elektroenerģijas, gāzes, u.c., cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības,
kā arī citi tamlīdzīgi biznesa riski.
5.
Garantijas
Pārdevējs uzņemas un nodrošina sekojošas garantijas saistības:
 automašīnai, tās mezgliem un detaļām- 5 gadi, bet ne vairāk kā 160 000 km
nobraukuma;
 automašīnas virsbūvei pret caurrūsēšanu- 10 gadi.
5.2.
Garantija tiek nodrošināta pie noteikuma, ka automašīnām tiek izpildītas tehniskās apkopes
atbilstoši ražotāja noteiktajam.
5.1.

6.
Noslēguma noteikumi
6.1.
Reizē ar Līguma noslēgšanu Pārdevējs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja
tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to
pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Pārdevējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām
minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas
tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.
6.2.
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, bet, ja Puses nevar vienoties, tad strīdi
tiek nodoti izšķiršanai LR tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3.
Puses ir tiesīgas grozīt, izņemot cenas, un papildināt Līguma noteikumus, par to sastādot
rakstisku vienošanos pie Līguma.
6.4.
Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma
izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas
Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
6.5.
Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos
un kārtībā.
6.6.
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiks Pasūtītāja vai Pārdevēja reorganizācija LR
Komerclikuma izpratnē, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.
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6.7.
Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei ar tiesībām parakstīt pieņemšanas- nodošanas
aktus:
6.7.1. no Pasūtītāja puses: _____________________;
6.7.2. no Pārdevēja puses: ______________________.
6.8.
Līgums ir izstrādāts latviešu valodā un noformēts uz 3 (trīs) lapām, parakstīts divos
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs- Pārdevējam, bet otrs – Pasūtītājam.
7.

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti

Pasūtītājs:

Pārdevējs:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

SIA „NORDE”
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