PIRKUMA LĪGUMS
par automašīnu iegādi Nr. 2-4/2019-33
(pamatojoties uz iepirkuma, identifikācijas Nr. JA2019/01MIE, rezultātiem)
Rīgā

2019. gada 14. maijā

VAS “Latvijas Jūras administrācija”, reģistrācijas Nr. 40003022705, juridiskā adrese Trijādības ielā 5,
Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un 2017. gada 2. janvāra
pilnvarojumu (valdes sēdes protokols Nr.1Ā), turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses,
un
SIA “Moller Auto Latvia” reģistrācijas Nr. 40003055104, juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6A,
LV-1079, Rīga, pārdošanas vadītāja _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvaru, turpmāk
tekstā - Pārdevējs, no otras puses,
turpmāk tekstā kopā saukti Puses, atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz iepirkuma - “Jaunas vieglās automašīnas iegāde VAS “Latvijas Jūras administrācija”
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. JA2019/01MIE, turpmāk tekstā - Iepirkums, rezultātiem un
Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz Pusēm
un to tiesību un saistību pārņēmējiem saistošu pirkuma līgumu, (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pircējs apņemas pirkt un Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam šādu preci (turpmāk – Prece) jauna, nelietota automašīna VW Passat (izlaiduma gads - 2019. gads), kas atbilst automašīnu tehniskajai
specifikācijai, kas pievienota šī Līguma Pielikumā Nr.1. un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. PIEGĀDES TERMIŅŠ UN NOTEIKUMI
2.1. Pārdevējam jāveic Preces piegāde iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā
no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.2. Preces piegāde jāsaskaņo ar Pircēju, par to paziņojot Pircēja pilnvarotajam pārstāvim vismaz 2 (divas)
darba dienas pirms Preces piegādes dienas.
2.3. Piegādātajai Precei jābūt kvalitatīvai, jaunai, nelietotai, ar nepieciešamajiem dokumentiem, tajā skaitā,
ar lietotāja rokasgrāmatu un garantijas noteikumiem u.c.
2.4. Pārdevējs nodod Preci Pircējam ar preču nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts), kurus
paraksta Pircēja un Pārdevēja pilnvarotās personas.
2.5. Ja piegādātā Prece neatbilst šī Līguma noteikumiem, Pircējs var atteikties parakstīt Aktu līdz brīdim,
kamēr visi Preces trūkumi ir novērsti.
2.6. Pēc Pircēja pilnvarotā pārstāvja rakstiska pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā jāsniedz
rakstiska informācija Pircējam par Līguma izpildes gaitu.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi ir EUR 25 159.50 (divdesmit pieci
tūkstoši simtu piecdesmit deviņi euro, piecdesmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk PVN,
pievienotās vērtības nodoklis 21% - EUR 5 283.50 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro,
piecdesmit centi), kopsummā - EUR 30 443.00 (trīsdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro, nulle
centi).
3.2. Līguma 3.1. apakšpunktā minētajā kopsummā ir iekļautas visas izmaksas saistībā ar Preces piegādi,
reģistrāciju VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), sagatavošanu nodošanai Pircējam,
administratīvām izmaksām (komisijas maksām) u.tml, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, kas saistīti ar
Preces iegādi, piegādi, reģistrāciju un tehniskās apskates uzlīmes esamības nodrošināšanu.
3.3. Samaksa par Preci tiek veikta pēcapmaksas veidā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Akta
parakstīšanas un Pārdevēja attiecīga rēķina saņemšanas.
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3.4. Maksājumi tiek veikti ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja rēķinā
norādīto kontu kredītiestādē.
3.5. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad, tas tiek ieskaitīts Pārdevēja norādītajā kredītiestādes
kontā.
4. GARANTIJA
Garantija Precei ir noteikta Līguma Pielikumā Nr.1 un tā sākas pēc Pircēja un Pārdevēja pilnvaroto personu
abpusējas Akta parakstīšanas.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par
iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija
pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa
vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no
pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai padara to izpildīšanu
neiespējamu.
5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu izpildi 5
(piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos.
5.3. Gadījumā, ja Preces piegādi aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt,
par to informējot otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1.Katrai Pusei ir pienākums iepazīstināt tās darbiniekus, kas iesaistīti Līguma saistību izpildē, ar
Līgumu.
6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
6.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie tieši zaudējumi.
6.4. Ja Pircējs nokavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu Pārdevējam, tad Pārdevējam ir tiesības pieprasīt
un saņemt līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% no kopējās līgumcenas.
6.5. Ja Pārdevējs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Preces piegādes termiņu, tad Pircējam ir tiesības
pieprasīt un saņemt līgumsodu 0,1% apmērā no līgumā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet
ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību neizpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt 20 (divdesmit) darba dienu laikā savstarpējo pārrunu
ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas
savas saistības.
8.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un ir noformējami rakstiski. Tie
stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
8.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs kavē Preces piegādi vairāk nekā 1 (vienu)
kalendāro mēnesi, par to paziņojot Pārdevējam rakstveidā vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš.
8.4. Līguma laušana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī pēc Pušu
vienošanās.
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9.PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pārdevēja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Preces piegādi ir
_________________, tālruņa nr. ______________, e-pasts: _________________.
9.2. Pircēja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Preces saņemšanu ir
___________________, tālruņa nr. _____________, e-pasts: ________________.
9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse. Rakstiski paziņoto pārstāvju
pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, ar Pielikumu Nr.1 uz 3 (trīs) lapām – kopā
6 (sešas) lapas, un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.2.Visos jautājumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
10.3. Puses apņemas neizpaust trešajai personai informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar šī Līguma
izpildi, izņemot gadījumus, kad pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, to ir pienākums sniegt.
11. PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

VAS “Latvijas Jūras administrācija”
Reģistrācijas Nr.: 40003022705
Adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048

SIA “Moller Auto Latvia”
Reģistrācijas Nr.: 40003055104
Adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6A, Rīga,
LV-1079
Bankas rekvizīti: Nordea Bank Abp
SWIFT: NDEAFIHH
konts: FI2618203000049650

_______________________________

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš

Pārdošanas vadītājs ____________
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Pielikums Nr.1
2019.gada 14.maija
Pirkuma līgumam
par automašīnu iegādi Nr. 2-4/2019-33
(pamatojoties uz iepirkuma, identifikācijas Nr. JA2019/01MIE, rezultātiem)

Automašīnas tehniskā specifikācija nosacījumi un prasības
Automašīnas marka, modelis
Automašīnas tips
Automašīnu skaits
Automašīnas klase:
Virsbūves tips:
Automašīnas izmēri mm
Durvju skaits:
Sēdvietu skaits:
Bagāžas noadlījums:
Ekspluatācijas garantija un
virsbūves garantija:
Degvielas veids:
Griezes moments
Motora darba tilpums cm³ un
jauda Zs
Pārnesuma kārba:
Piedziņa:
Vidējais degvielas patēriņš:
Automašīnas krāsojums
Tehniskās apkopes periodi:
Izmešu daudzums izplūdes
gāzēs
CO2 izmeši kombinētajā
režīmā, ne vairāk kā
Minimālais aprīkojums:

VW Passat
Vieglā pasažieru
1 (viena) vienība
M1
Sedans
Garums – 4767 mm; Platums – 1832 mm; Garenbāze – 2791 mm;
Klīrenss - 145 mm.
4
5
586 L
3 (trīs) gadi vai līdz tiek sasniegts nobraukums -100 000 km
Dīzelis
340nm/1750-3000
1968 cm3, 150 zs
DSG-7
Priekšpiedziņa
4.2 l/100km
Tumši pelēka metālika
30 000 km
Euro 6
111g/km
Stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju;
Drošības spilvens vadītāja ceļiem;
Trīspunktu drošības jostas visām sēdvietām;
Paaugstinātas drošības priekšējie galvas balsti ar augstuma un
garenvirziena regulāciju;
Regulējams pr. sēdekļu drošības jostu augstums;
Priekšējās un aizmugurējās disku bremzes;
ABS;
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC);
Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS);
Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā;
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Noguruma noteicējs;
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma, avārijas bremzēšana pilsētā;
Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma;
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma;
Pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis;
LED priekšējie lukturi ar atsevišķām dienasgaismām;
Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma;
Signalizācijas sistēma;
Imobilaizers;
Stūres augstuma un dziļuma regulēšana;
Regulējams vadītāja sēdeklis;
Priekšējo sēdekļu apsilde;
Salokāmie aizmugurējie sēdekļi;
Bagāžas nodalījuma apgaismojums;
Centrālā atslēga;
Borta dators;
Tumšas krāsas sēdekļu apdare;
Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi;
Elektriski regulējami sānu spoguļi ar apsildi;
Gaisa kondicionieris;
3 zonu klimata kontrole;
Salona gaisa filtrs;
Lietus sensors;
Radio/CD/MP3 atskaņotājs;
USB, iPod savienojums;
Vieglmetāla diski R16;
Apsildāmas logu slotiņas;
Apsildāmi vējstikla apskalotāji;
Priekšējie pretmiglas lukturi ar līkumgaismām;
Tonēti stikli aizmugurē;
Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi;
Adaptīvā kruīza vadības sistēma;
Bluetooth brīvroku sistēma;
AppConnect;
Atpakaļskata kamera;
Aizmugurējā stikla apsilde;
Avārijas komplekts;
Salona gumijas un tekstila paklājiņi;
Ziemas un vasaras riepas;
Metāla rezerves ritenis.
Iekļauts cenā

Reģistrācija CSDD
Bezmaksas palīdzība
ceļiem visā Eiropā
Servisa iespējas:

uz

10 (desmit) gadi
Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī.
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Piegādes termiņš

Līdz 14 (četrpadsmit) dienām.

PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

VAS “Latvijas Jūras administrācija”
Reģ. Nr.: 40003022705

SIA “Moller Auto Latvia”
Reģ. Nr.: 40003055104

_______________________________

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš

Pārdošanas vadītājs ______________
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