LĪGUMS Nr. 01-29/305
(par automašīnas iegādi)
Rīgā, 2018. gada 27. augustā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese - Duntes iela 22, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās valdes
priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras
darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un
SIA “Green Motors”, reģistrācijas Nr. 40203013086, juridiskā adrese – Krasta iela 5, Rīga, LV1050 (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes locekļa Pētera Spredža personā, no otras puses, abas kopā
turpmāk Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Automašīnas iegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS
2018/20MP, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk jaunu automašīnu (turpmāk – Automašīna), saskaņā ar
Līguma un tā pielikumu (pielikums Nr. 1 “Tehniskā specifikācija – tehniskais
piedāvājums” un pielikums Nr. 2 “Finanšu piedāvājums”), kas ir neatņemamas Līguma
sastāvdaļas, noteikumiem.
2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir 21721,49 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit
viens eiro, 49 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek
aprēķināts un maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajai
likmei.
2.2. Automašīnas cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tās piegādi, tai skaitā
automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz pasūtītāja vārda, GPS
sekošanas sistēmas uzstādīšanu, nodokļi, nodevas, muitas maksājumi, apdrošināšana,
izmaksas vajadzīgo atļauju, dokumentu iegūšanai, piegādes izmaksas, kā arī automašīnas
maiņa tās neatbilstības gadījumā un citas ar līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
2.3. Pircējs veic samaksu par piegādāto Automašīnu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
Automašīnas pavadzīmes abpusējas parakstīšanas un piegādātās Automašīnas reģistrēšanas
Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pircēja vārda, kā arī uz vienu gadu noslēgtu OCTA un
KASKO apdrošināšanas spēkā esamības apliecinošo dokumentu saņemšanas dienas,
pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu.
2.4. Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Pircējs ir veicis
pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.
3. AUTOMAŠĪNAS PIEGĀDES KĀRTĪBA
3.1. Pārdevējs piegādā Automašīnas Pircējam Duntes ielā 22, Rīgā ne vēlāk kā četru mēnešu
laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, ievērojot Līguma pielikumu noteikumus un iepriekš
saskaņojot piegādes laiku ar Pircēju. Automašīna ir uzskatāma par piegādātu dienā, kad
Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas Automašīnas pavadzīmi.
3.2. Pārdevējs piegādā Automašīnu tādā tehniskā stāvoklī, lai Pircējs to varētu lietot
nekavējoties bez jebkādiem ierobežojumiem. Automašīnām jāatbilst Līguma pielikumos
noteiktajām prasībām, kvalitātes standartiem, tehniski normatīvai dokumentācijai un
Automašīnai ir jābūt lietošanai drošai.
3.3. Nododot Automašīnu Pircējam, Pārdevējs iesniedz Pārdevēja pilnvarotās personas
parakstītu Automašīnas pavadzīmi, kā arī nodod Pircējam visus dokumentus, kas attiecas uz
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3.7.

3.8.

3.9.

Automašīnu, tai skaitā garantijas dokumentus, servisa grāmatiņu, attiecīgās Automašīnas
izgatavotājrūpnīcas sertifikātus par atbilstību tehniskajām prasībām, Automašīnas
lietošanas noteikumus, kā arī veic īsu Pircēja darbinieka, kurš lietos Automašīnu,
instruktāžu par Automašīnas ekspluatācijas noteikumiem, tai skaitā par Automašīnas
aprīkojumu un tā darbības principiem.
Pieņemot Automašīnu, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Automašīnas
iepriekšēju pārbaudi – izmēģinājumu braucienus, lai pārliecinātos par Automašīnas
atbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām. Pircējs pēc saviem ieskatiem pie Automašīnas
pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.
Pircēja pilnvarotās personas paraksts uz Automašīnas pavadzīmes apliecina, ka Pircējs ir
pieņēmis Automašīnu, Pārdevējs ir iesniedzis Pircējam Līguma 3.3.apakšpunktā noteiktos
dokumentus un veicis Pircēja darbinieka instruktāžu un Automašīna ir nodota Pircējam
īpašumā.
Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka Automašīna neatbilst Līguma noteikumiem vai tai ir
pamanāmi defekti, Pircēja pilnvarotā persona neparaksta Automašīnas pavadzīmi un 3 (trīs)
darba dienu laikā no Automašīnas nogādāšanas Līguma 3.1. punktā noteiktajā vietā
iesniedz Pārdevējam rakstveida pretenziju.
Pārdevējs novērš Pircēja Automašīnas piegādes laikā konstatētos un Līguma 3.6. punktā
minētajā pretenzijā uzskaitītos Automašīnas trūkumus vai piegādā citu Līguma un tā
pielikumiem atbilstošu Automašīnu. Piegādes kavējumā tiek ieskaitīts viss laiks, kas
pārsniedz Līguma 3.1.apakšpunktā minēto termiņu.
Pārdevējs veic Automašīnas reģistrāciju CSDD uz Pircēja vārda, kā arī iegādājas OCTA un
KASKO polises uz Pircēja vārda ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad Pušu
pilnvarotās personas ir parakstījuši Automašīnas pavadzīmi.
Pārdevējam ir pienākumus Līguma darbības laikā nekavējoties rakstiski brīdināt Pircēju par
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ
var tikt kavēta Līguma izpilde.

4. GARANTIJAS NOTEIKUMI
4.1. Pārdevējs Automašīnai nodrošina garantiju 4 (četrus) gadus vai 100 000 (viens simts
tūkstoši) km nobraukuma, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais, sākot ar
dienu, kad Pušu pilnvarotās personas parakstījušas Līguma 3.5. punktā minēto pavadzīmi.
4.2. Garantija ir spēkā, ja Pircējs ievēro Automašīnas ražotāja noteiktos ekspluatācijas
noteikumus un tā neattiecas uz Automašīnas bojājumiem, kas radušies nepareizas
Automašīnas lietošanas rezultātā vai, lietojot Automašīnu neatbilstoši lietošanas
noteikumiem.
4.3. Ja Pircējs garantijas laikā Automašīnai konstatē defektus un/vai bojājumus, tas nosūta
Pārdevējam attiecīgu pretenziju.
4.4. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegto pretenziju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
pretenzijas saņemšanas un veic Automašīnas diagnostiku, sagatavo un paraksta Defektu
aktu, iekļaujot tajā arī vienošanos ar Pircēju par defekta un/vai neatbilstības novēršanas
kārtību un termiņiem.
4.5. Automašīnas garantijas laikā Pārdevējs bez maksas novērš Automašīnas bojājumus un
trūkumus, nodrošinot remontu atbilstoši ražotāja noteiktajam vai nepieciešamības gadījumā
apmainot to pret jaunu, Līguma noteikumiem atbilstošu Automašīnu, 5 (piecu) darba dienu
laikā no Defektu akta parakstīšanas dienas. Ja Automašīnas bojājumu vai trūkumu var
novērst, veicot remontu, bet remonta ilgums pārsniedz šajā punktā noteikto termiņu,
Pārdevējs uz remonta laiku Pircējam nodrošina Automašīnas aizstāšanu ar līdzvērtīgu
Automašīnu.
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5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1. punktā noteikto Automašīnas piegādes termiņu,
Pircējam ir tiesības prasīt Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no Automašīnas cenas par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Automašīnas cenas.
5.2. Ja Pārdevējs garantijas laikā neievēro Līguma 4.4. punktā noteikto Automašīnas
diagnostikas un Defektu aktu parakstīšanas termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu
50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu līdz pilnīgai
Automašīnas trūkumu novēršanai.
5.3. Ja Pircējs neievēro Līguma 2.3. punktā noteikto samaksas termiņu, Pārdevējam ir tiesības
prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
5.5. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības
pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, kā arī
ir tiesīga piedzīt no vainīgās Puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz no Līguma
izrietošo saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Pircējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu:
6.2.1. ja ir notikusi Pārdevēju labprātīga vai piespiedu likvidācija;
6.2.2. ja pret Pārdevēju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība
ir apturēta;
6.2.3. Pārdevējs neveic Automašīnas piegādi ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām
dienām no Līgumā noteiktā piegādes termiņa.
6.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, ja Pircējs ar spēkā stājušos
tiesas nolēmumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu.
6.4. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izbeigt šo Līgumu.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7. CITI NOTEIKUMI
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot
Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Līgumā minētie Pušu rekvizīti vai
Līgumā minētās Pušu kontaktpersonas, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu)
dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus
realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu vai domstarpības savstarpēju pārrunu ceļā Puses nevar
atrisināt, strīdu vai domstarpības Puses risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Puses var grozīt un papildināt Līgumu, tai skaitā, Līguma pielikumus, par to savstarpēji
vienojoties. Šādi grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm
un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Pušu saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek
rakstveidā.
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā,
trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
Pušu kontaktpersonas par Līguma izpildi:
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7.7.1. No Pasūtītāja puses: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr.
29215262; e-pasts – Dainis.Kalnins@tos.lv;
7.7.2. no Pārdevēja puses – Korporatīvo klientu projektu vadītājs Uldis Braunbergs, tālr.
23278813; e-pasts – Uldis.Braunbergs@greenmotors.lv.
7.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 8 lpp. Līgums sastāv no līguma teksta
uz 4 lpp. un 2 pielikumiem:
7.8.1. Pielikums Nr. 1 “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums” uz 3 lpp;
7.8.2. Pielikums Nr. 1 “Finanšu piedāvājums” uz 1 lpp.
7.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja, un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
AS „Swedbank”
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tālrunis 67399300, e-pasts: tos@tos.lv

Pārdevējs:
SIA “Green Motors”
Reģ. Nr. 40203013086
Krasta iela 5, Rīga, LV-1050
AS “Citadele banka”
Konta Nr. LV53PARX0020143460001
Kods: PARXLV22
Tālrunis 67115600 , e-pasts:
info@greenmotors.lv

valdes priekšsēdētāja:

valdes loceklis:

_____________________________
Anita Vaivode

_____________________________
Pēteris Spredzis

valdes locekļi:
_____________________________
Inese Rantiņa
_____________________________
Modris Ciems
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