
Personāla pacēlāja-piekabes piegāde 

Nr. ĀNS/3-22.2/14/26 

 

Ādažos,           2014.gada 24. aprīlis 

  

SIA „Ādažu namsaimnieks”, reģistrācijas numurs 40003422041, tās valdes locekļa Jura 

Krūzes personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Pircējs no vienas puses, un  

SIA ‘’HCT AUTOMOTIVE’’, reģistrācijas Nr. 40003088088, juridiskā adrese: Tīraines iela 

2, Rīga, LV-1058, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās valdes priekšsēdētāja Ilgvara Leča personā, 

no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, pamatojoties uz SIA „Ādažu namsaimnieks” 

rīkotā iepirkuma „Personāla pacēlāja - piekabes piegāde”, (id.Nr. ĀN 2014/03), turpmāk tekstā 

– Iepirkums, rezultātiem, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk 1 (vienu) personāla pacēlāju – piekabi (turpmāk tekstā – 

Prece) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam. 

2. Kvalitātes prasības un garantijas 

2.1. Pārdevējs attiecībā pret Pircēju uzņemas garantijas saistības par Preci, tā detaļu un 

piederumu slēptiem defektiem. Lai realizētu savas garantijā paredzētās tiesības, Pārdevējs 

iesniedz Pircējam attiecīgu rakstisku garantijas noteikumu aprakstu. 

2.2. Pārdevējs nosaka Precei garantiju uz termiņu 12 mēneši. 

2.3. Garantijas termiņš sākas dienā, kad Prece ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek nodota 

Pircējam. 

2.4. Ja starp Pircēju un Pārdevēju radušās nesaskaņas attiecībā par garantijas piemērojamību, 

Pārdevējs vai Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no 

Pircēja pasūta eksperta analīzi Preces, tā detaļas vai piederuma defektam. Ja eksperta analīze 

pamato vienas Puses viedokli, šī Puse tiek atbrīvota no eksperta analīzes izmaksām, un visas 

izmaksas sedz otra Puse. Ja eksperts neatbalsta nevienu no Pusēm, eksperta analīzes izmaksas 

abas Puses sedz vienādos apmēros. 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 33355.00 (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci 

eiro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā, kas sastāda EUR 7004.55 

(septiņi tūkstoši četri eiro un 55 centi), kopā EUR 40359.55 (četrdesmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit deviņi eiro un 55 centi). 

3.2. Pircējs saskaņā ar šo Līgumu apņemas samaksāt Pārdevējam 3.1. punktā norādīto pirkuma 

cenu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas (skatīt līguma 5.5.punktu), 

pārskaitot preces summu (cenu) uz Preces pavadzīmē-rēķinā Pārdevēja norādīto kontu.  

3.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas kontu 

Līguma summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.  

 

4. Pušu saistības un atbildība 

4.1. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Preces kvalitāti, iespēju iegādāties Preci 

atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un šā Līguma nosacījumiem.  

4.2. Pārdevējs veic preces piegādi Pircēja uzraudzībā.  

4.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircējam izdevīgā laikā.  

4.4. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  
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4.5. Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam pienācīgus Preces piegādes apstākļus un savlaicīgi 

veikt piegādātās Preces pieņemšanu.  

4.6. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.  

4.7. Ja Pārdevējs savlaicīgi nav piegādājis Preci, tad tam jānodrošina Pircējs ar līdzvērtīgu 

Iekārtu līdz tiek piegādāta Prece. Ja tas netiek nodrošināts, tad Pārdevējs maksā Pircējam 

kavējuma maksu 0,1% apmērā no Preces cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no Preces cenas. 

4.8. Ja Pircējs savlaicīgi nesamaksā Preces cenu, Pārdevējam ir tiesības Līgumu vienpusēji 

izbeigt vai pieprasīt kavējuma maksu 0,1% apmērā no Preces cenas par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no Preces cenas. 

4.9. Ja Pārdevējs nav piegādājis Preci ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 

5.1. punktā noteiktā termiņa, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu. 

4.10. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai 

Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.  

5. Piegādes termiņi un kārtība 

5.1. Pārdevējs Preču piegādi veic 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

5.2. Nododot un pieņemot piegādāto Preci, Pircējs un Pārdevējs noformē pieņemšanas–

nodošanas aktu.  

5.3. Preces piegāde līdz Pircēja norādītajai vietai notiek uz Pārdevēja rēķina.  

5.4. Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju 

klātbūtnē, abpusēji parakstot preču pavadzīmi-rēķinu.  

5.5. Par Preces nodošanas  - pieņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais 

pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas – nodošanas akta, apstiprinot 

Preces pieņemšanu. 

5.6. Nododot Preci Pircējam, Pārdevēja pienākums ir iesniegt Pircējam nepieciešamos 

dokumentus, t.i., garantijas un servisa apkopju grāmatiņu, tehniskās ekspluatācijas 

rokasgrāmatu, kā arī Preces pieņemšanas nodošanas aktu, kurā Puses ar saviem parakstiem 

apliecina Preces atbilstību pasūtījumam. 

5.7. Pārdevējs Pircēja vārdā veic Preces reģistrēšanu CSDD. 

5.8. Pārdevējs garantē, ka Prece nav zem aizlieguma, neatrodas meklēšanā sakarā ar aizdzīšanu, 

kā arī nav apgrūtināta ar jebkādām citām Pircējam nezināmām saistībām. 

5.9. Pircējam ir tiesības nepieņemt preci, kura neatbilst šajā līgumā noteiktajām kvalitātes un 

tehniskajām prasībām.  

6. Pretenzijas 

6.1. Pretenzijas Pārdevējam par Preces kvalitāti Pircējs var izteikt, ja pastāv slēpti vai atklāti 

defekti, 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. Pretenzija iesniedzama 

rakstiski.  

6.2. Prece, kurai tiek konstatēti defekti, tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, kurš uz sava rēķina 

novērš konstatētos defektus vai apmaina Preci pret jaunu laikā, par kuru puses vienojas.  

7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana 

7.1. Šis Līgums ir spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā līdz 

pilnīgai saistību izpildei.  

7.2. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties.  

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos 

parakstījušas abas puses. Šādā gadījumā tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

8. Nepārvarama vara 
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8.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, 

kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, 

streiks, valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par 

līguma saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar 

iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.  

8.2. Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no pusēm ir tiesības 

vienpusējā kārtā pārtraukt līgumu.  

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.  

9.2. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, puses risina 

savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams 

tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

9.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

9.4. Pircējs līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē SIA „Ādažu namsaimnieks”  

Komunālās saimniecības pārzini Hariju Horstu, tālr. 29235848.   

9.5. Pārdevējs līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē SIA “HCT 

AUTOMOTIVE” menedžeri Druvi Ganiņu, tālr. 67702665. 

9.6. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, tālruņa un faksa numuru maiņu, 

bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.  

9.7. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no 

pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.   

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pircējs:  Pārdevējs: 

SIA “Ādažu namsaimnieks” 

Adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu nov., 

LV-2164 

PVN reģ. Nr. LV  40003422041  

Bankas rekvizīti:  

Banka: AS "Swedbank" 

Kods: HABALV22 

Konts: LV26HABA0551034444055 

E-pasts: namsaimnieks@adazi.lv 

Tālr. 67 996660 

 

 

SIA „HCT AUTOMOTIVE” 

Adrese: Tīraines iela 2, Rīga, LV-1058 

PVN reğ. Nr. 40003088088   

Bankas rekvizīti:  

Banka: AS “Swedbank”  

Kods: HABALV22 

Konts: LV61HABA0001408038225 

E-pasts: hct@hct.lv 

Tālr. 67702665 

Valdes loceklis 

 

__________________ Juris Krūze  

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

_________________________ Ilgvars Lecis 

z.v. 
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