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Pielikums Nr. 6

IEPIRKUMA
LĪGUMA PROJEKTS.
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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. __________________ (Projekts)
Baldonē

2015.gada ____. novembrī

Baldones novada dome (reģ.Nr.90000031245) juridiskā adrese – „Pārupes”, Baldones
pagasts, Baldones novads, LV-2125, tās priekšsēdētājas Karīnas Putniņas personā, kura rīkojas
uz Baldones novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk –
Pircējs, no vienas
puses,____________ reģ.Nr. ___________. adrese – _________________ , LV-_______, tās
_____________________________ personā, kurš darbojas uz ________________ pamata,
turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma
tekstā saukti „Puses”
pamatojoties uz Baldones novada domes rīkotā pašvaldības iepirkuma “Universāla mini
traktora, ar frontālo iekrāvēju, piegāde Baldones novada pašvaldības pilsētas un ceļu uzturēšanas
dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs BND 2015/16, turpmāk šā iepirkuma

līguma tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk
tekstā – Piedāvājums, izsakot savu gribu – brīvi, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz
Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1 Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas
noteikumiem (Pielikums Nr.1) un Piegādātāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkumā (Pielikums
Nr.2) Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk un pieņem īpašumā Baldones novada
pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vajadzībām (turpmāk – Prece).
1.2 Piegādātājs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem vai atbilstības
sertifikātiem un/vai citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajiem
normatīviem.
1.3 Piegādātājs apliecina un garantē, ka Līguma parakstīšanas brīdī un līdz īpašuma tiesību
pārreģistrācijai uz Pircēja vārda Prece nav un netiks nevienam citam atsavināta, nav un
netiks ieķīlāta, iznomāta, izīrēta, par to nav un nebūs strīdi, tai nav un netiks uzlikts
aizliegums un tā nav un netiks nekādā citā veidā apgrūtināta.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Pirkuma maksa par Preci tiek noteikta _______ EUR (_______________________) un
pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis ________________ EUR (________), kas kopā
sastāda ____________ EUR (_____________________), turpmāk tekstā – Līguma cena.
2.2. Līguma cenā ir iekļautas visas ar Preces iegādi un piegādi saistītās izmaksas, t.sk. visi
nodokļi, Preces aprīkojuma cena, Preces reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā (turpmāk - VTUA) uz Pircēja vārda, garantijas.
2.3. Pircējs samaksā Piegādātājam Līguma cenu par Preci 15 (piecpadsmit) dienu laikā no
dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci.
2.4. Par Līguma cenas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir veicis pārskaitījumu
uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķinu kontu.
2.5. Piegādātājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā
inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Līguma cenas
izmaiņām.
3. Preces piegāde, nodošana un pieņemšana
3.1. Piegādātājs piegādā un nodod Pircējam šī Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci un
sadarbībā ar Pircēja pārstāvi veic Preces īpašuma tiesību reģistrāciju VTUA uz Pircēja
vārda 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas (turpmāk – Piegādes
termiņš). Šajā punktā noteiktais Piegādes termiņš var tikt pagarināts līdz10 (desmit)
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dienām, sastādot un parakstot par to vienošanos pie Līguma, ja no Piegādātāja puses
neatkarīgu iemeslu dēļ Preces piegāde noteiktajā Piegādes termiņā nav iespējama.
3.2. Preces piegādes (nodošanas-pieņemšanas) vieta – Baldones novada pašvaldības Pilsētas un
ceļu uzturēšanas dienests Iecavas ielā 8, Baldonē, Baldones novadā.
3.3. Preces saņemšanu no Pircēja Puses apliecina abu Pušu parakstīts Preces nodošanaspieņemšanas akts.
3.4. Preces piegāde un nodošana tiek noformēta ar Pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas
aktu, kurā norāda arī Preces faktisko tehnisko un vizuālo stāvokli. Vienlaicīgi ar Preces
nodošanu Piegādātājs iesniedz Pircējam ar Preces kvalitāti un ar normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā veikto reģistrāciju saistītos dokumentus, ekspluatācijas instrukciju un
servisa grāmatiņu, Preces aizdedzes atslēgu divus komplektus.
3.5. Pircējam ir pienākums pieņemt Preci un veikt par to samaksu līgumā noteiktajā kārtībā
tikai gadījumā, ja Preces atbilst Līgumā noteiktajām prasībām. Ja Preces pieņemšanas laikā
tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva, bojāta vai Līguma prasībām neatbilstoša, Pircējs
Preci nepieņem un neapmaksā, vai pēc Pušu vienošanās Piegādātājs to apmaina 1 (viena)
mēneša laikā pret kvalitatīvu un šī Līguma nosacījumiem atbilstošu.
3.6. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, t.i., Pusēm ir
domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma
noteikumiem, jebkura no pusēm pieaicina neatkarīgu un atbilstoši kvalificētu ekspertu
atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar
nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists)
jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos
izdevumus sedz Puse, uz kura viedokļa nepamatotību domstarpību gadījumā norāda
eksperta atzinums.
3.7. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar īpašuma tiesību pārreģistrācijas brīdi VTUA
uz Pircēja vārda.
3.8. Risku par Preces nejaušu bojāeju līdz Preces nodošanai Pircējam ar nodošanaspieņemšanas aktu uzņemas Piegādātājs.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pircēja tiesības:
4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Līgumā, t.sk. Iepirkuma nolikuma Tehniskajā
specifikācijā, norādītajām prasībām;
4.1.2. pārbaudīt Piegādātāja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu;
4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā
norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;
4.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus;
4.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;
4.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
4.2. Pircēja pienākumi:
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.2.2. veikt Līguma cenas samaksu saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;
4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
4.3. Piegādātājam ir tiesības saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
4.4. Piegādātāja pienākumi:
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu
Pircējam Preces izmantošanai tai paredzētajam mērķim;
4.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci pie Īpašuma
tiesību pārreģistrācijas uz Pircēja vārda VTUA;
4.4.3. sadarbībā ar Pircēja pilnvaroto pārstāvi veikt Preces reģistrāciju VTUA uz Pircēja
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vārda un segt ar to saistītās izmaksas;
4.4.4. nodrošināt, ka Preces piegādes brīdī transportlīdzekļa degvielas tvertnē ir ne
mazāk kā 20 (divdesmit) litri degvielas;
4.4.5. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu,
garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
4.4.6. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret jaunu
Līguma prasībām atbilstošu Preci;
4.4.7. sniegt Precei garantiju saskaņā Piegādātāja Piedāvājumā un Līguma 5.1.punktā
noteiktajiem garantijas noteikumiem no Preces pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas brīža;
4.4.8. garantijas ietvaros Pircējam jānodrošina Precei konstatēto defektu/bojājumu
novēršanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja pieteikuma
saņemšanas dienas;
4.4.9. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma
izpildes gaitu.
5. Garantija
5.1. Piegādātājs nodrošina Precei garantiju 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas
– nodošanas akta parakstīšanas dienas, saskaņā ar Līguma pielikumā esošajiem garantijas
noteikumiem. Līgumā noteiktā garantija tiek dota visai Precei, kā arī tās aprīkojumam.
5.2. Piegādātājs garantē Iepirkuma laikā doto apliecinājumu atbilstību faktiskajiem apstākļiem
arī pēc Preces piegādes brīža.
5.3. Gadījumā, ja Piegādātājs garantijas termiņa laikā nepilda savus pienākumus un neveic
Precei konstatēto defektu/bojājumu novēršanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējam ir
tiesības Precei konstatēto defektu/bojājumu novēršanai pieaicināt trešās personas un
Piegādātājam ir pienākums segt izdevumus Pircējam, kas tam šajā sakarā radušies.
6. Pušu atbildība
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies
otras Puses vai tā darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
rezultātā.
6.2. Ja Piegādātājs nepiegādā Pircējam Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā
Pircējam līgumsodu EUR 25,00 (divdesmit pieci euro) par katru kavējuma dienu.
Aprēķinātos kavējuma procentus Pircējam ir tiesības ieturēt no Piegādātājam
izmaksājamās Līguma cenas, bez Piegādātāja iepriekšējas brīdināšanas.
6.3. Gadījumā, ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto maksāšanas termiņu, Pircējs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no
nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
7. Nepārvaramā vara
7.1. Ja kāda Puse nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu
neizpildi.
7.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem tiek saprasti jebkādi no attiecīgā Līdzēja gribas (ja tas ir
rīkojies saprātīgi un godīgi) neatkarīgi apstākļi (dabas katastrofas, karadarbība, streiki,
valsts iestāžu lēmumi u.c), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt
vispār Līguma saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam
Pusei, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā Puses nozarē, kā arī,
ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Ar
nepārvaramas varas apstākļiem Līguma izpratnē netiek saprastas jebkāda veida
ekonomiskās vai finanšu grūtības, arī globālo vai lokālo ekonomikas procesu ietekme uz
Pusēm.
7.3.Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir jāziņo otrai
Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai
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uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas
nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem, iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk
kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai
nodošanas dienas.
7.4.Ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojis iepriekšminēto
paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tā apgalvojumi nav uzskatāmi par
nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.

8. Līguma termiņš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
8.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam
kā pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamām
Līguma sastāvdaļām.
8.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, 7 (septiņas) dienas iepriekš
par to brīdinot Piegādātāju, ja:
8.3.1. tiek pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Piegādātāja
likvidācijas process;
8.3.2. Piegādātājs kavē Preces piegādi ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām;
8.3.3. Piegādātājs saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību nav novērsis Preces trūkumus.
8.4. Līguma 8.3.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā
pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas. Izbeidzot
Līgumu pirms termiņa 8.3.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējam vairs nav pienākums
pieņemt Preci un veikt par to samaksu, bet Piegādātājs maksā Pircējam Līgumā noteikto
līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.
8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām, Līdzējiem savstarpēji
rakstveidā vienojoties.
9. Citi noteikumi
9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem, vispirms risināmi pārrunu ceļā.
9.2. Ja Līdzējiem neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesu
institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.3. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem
un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, ja otra Puse to atzīst, vai ierakstītā
vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi,
faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
9.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
9.5. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt
latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi, ja vien Puse, informācijas
saņēmējs, nav iepriekš norādījis savādāk.
9.6. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
9.7. Pircēja atbildīgā persona par Līguma izpildi – Baldones novada pašvaldības Pilsētas un
ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Helmuts Nezinis (t:29391771, e-pasts:
helmutsnezinis@inbox.lv).
9.8. Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi – ________________ (t:__________,
e-pasts:__________________).
9.9. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus
Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
9.10. Līgums noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 5 (piecām) lapām, no kuriem
viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pircēja, bet otrs – pie Piegādātāja. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.11. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa ir pievienoti 2 (divi) pielikumi:
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1.pielikums – Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz ___ lapām;
2.pielikums – Piegādātāja Piedāvājuma kopija uz ___ lapām.
Pircējs
Baldones novada dome
Reģ. Nr. 90000031245,
adrese: „Pārupes”, Baldones pagasts,
Baldones novads, LV 2125.
Bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods: UNLAL2X
konts Nr. LV-------------------------

Piegādātājs
____________________________
Reģ. Nr.___________
Juridiskā adrese: __________________
__________________, LV-____
Bankas rekvizīti:
________________________________
Konts Nr.________________________
Kods _____________________

__________________________________
K.Putniņa
201__.gada ___. _______

________________________________
____________
201___.gada __. _____
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