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SIA „Rīgas serviss", reģistrācijas Nr. 40103058501, juridiskā adrese Rāmuļu iela 24, 
Rīga, LV-1005, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja 
Diāna Kozlovska , turpmāk saukts Pircējs, no vienas puses, un 

SIA „Auto Īle un Herbst", reģistrācijas Nr. 40003154561, juridiskā adrese Mālpils iela 
2, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās 
valdes loceklis Māris Īle no otras puses, turpmāk tekstā - Pārdevējs, abi kopā saukti Puses, bet 
katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Lietotā kravas transportlīdzekļa šasijas iegāde" 
(ID. Nr. RS 2017/38) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem. Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), Tehnisko 
piedāvājumu (Līguma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 3. pielikums). Pārdevējs 
pārdod un piegādā, bet Pircējs pieņem īpašumā un samaksā par lietoto kravas transportlīdzekļa 
šasiju (turpmāk - Prece). 
1.2. Preces piegādes cena bez PVN ir EUR 16 115,70 (sešpadsmit tūkstoši viens simts piecpadsmit 
euro un 70 centi) apmērā (turpmāk - Līguma cena). 
1.3. Preci Pārdevējs piegādā uz Pircēja biroju Rāmuļu ielā 24, Rīgā 30 (trīsdesmit) kalendāro 
dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 
1.4. Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1.Pircējs samaksā Līguma cenu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces piegādi uz 
Pircēja biroju Rāmuļu ielā 24, Rīgā, nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina 
saņemšanas. 
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
rēķina apmaksas dienā. 
2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto 
bankas norēķinu kontu. 

3. PRECES PIEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 
3.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā 
Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un likumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 
3.2. Pārdevējs nodod, un Pircējs pieņem Preci, parakstot divpusēju pieņemšanu-nodošanas aktu. 
3.3. Pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Pircējs pārbauda Preces atbilstību Līguma 
noteikumiem un paraksta Pircēja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu vai neparakstītu, 
rakstveidā norādot neparakstīšanas iemeslus un konstatētās nepilnības (kas tiek novērstas par 
Pārdevēja līdzekļiem, atteikumā parakstīt aktu norādītajā termiņā), nosūta Pārdevējam 3 (trīs) 
darba dienu laikā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam. Ja minētajā 3 (trīs) darba dienu termiņā 
Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu 
parakstīt to, uzskatāms, ka Prece ir pieņemta 5. (piektajā) darba dienā no Akta iesniegšanas dienas. 
3.4. Ja Puses nevar vienoties par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir 
domstarpības par Pircēja izvirzītajām pretenzijām par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem, 
tās pieaicina neatkarīgu 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. 
3.5. Risks par Preces saglabāšanu pāriet uz Pircēju no Akta parakstīšanas brīža vai 5. (piektajā) 
darba dienā no Akta iesniegšanas dienas Pircējam, ja Līguma 3.4. apakšpunktā minētajā termiņā 
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Pircējs nav parakstījis Aktu, kā arī nav nosūtījis Pārdevējam neparakstītu Aktu un atteikumu 
parakstīt Aktu. 
3.6. Pircējam nav tiesību lietot Preci līdz Preces pieņemšanai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1 .Pircēja tiesības: 

4.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām 
prasībām; 
4.1.2. pārbaudīt Pārdevēja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja 
garantijas nosacījumus; 
4.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā 
norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai; 
4.1.4. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem; 

4.2.Pircēja pienākumi: 
4.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
4.2.2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību; 
4.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā; 

4.3. Pārdevēja tiesības: 
4.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.4.Pārdevēja pienākumi: 
4.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu 

Pircējam, tai skaitā veikt Preces reģistrāciju, veikt Preces tehnisko apskati utt. saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju; 

4.4.2. iepazīstināt Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, 
drošumu un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

4.4.3. par saviem līdzekļiem novērst Precei konstatētas nepilnības saskaņā ar 
Līguma norādīto aktu un tajā noteikto termiņu; 

4.4.4. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā apmainīt to pret 
jaunu, Līguma prasībām atbilstošu Preci; 

4.4.5. pēc Pircēja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma 
izpildes gaitu; 

4.4.6. Reģistrēt Preci uz Pircēja vārda attiecīgi par kuru saņem valsts reģistrācijas 
numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. 

5. GARANTIJA 
5.1. Preces garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Preces nodošanas dienas Pircējam. 
5.2. Garantijas saistības neattiecas uz dabīgā nolietojuma detaļām, smērvielām un filtriem. 
5.3. Par konstatētajiem Preces neatbilstībām un defektiem Pircējs nosūta pieteikumu pa e-pastu 
modris@auto-ile.lv vai info(ajauto-ile.lv, kurā norāda defektu, kā arī citu informāciju. 
5.4. Pārdevējs garantijas laikā nodrošina visu defektīvo novēršanu 2 (divu) nedēļu laikā, no 
pieteikuma saņemšanas dienas, kā arī iesniedz Pircējam visus dokumentus (oriģinālus vai 
apliecinātas kopijas) no autoservisa par veikto remontu. 
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6. LĪGUMSODS UN ATBILDĪBA 
6.1. Ja Pārdevējs kavē šajā Līgumā noteikto Preču piegādes termiņu, tad Pārdevējs maksā Pircējam 
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru Preču piegādes 
termiņa nokavētu dienu, bet ne vairāk 10% apmērā no Līguma cenas. 

• 6.2. Ja Pircējs kavē šajā Līgumā noteikto Preču apmaksas termiņu, kas noteikts Līguma 
1.2.punktā, tad Pircējs maksā Pārdēvējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā 
no nesamaksātas summas par katru termiņa nokavētu dienu, bet ne vairāk 10% apmērā no Līguma 
cenas. 
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7. KVALITĀTE 
7.1. Kvalitatīva Prece Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā 
Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un likumos un citos normatīvajos aktos 
noteiktām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 
8.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Pie 
nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valdības lēmumi, 
rīkojumi un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. 
8.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 8.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā 
noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas 
apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 
8.3. Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 2 (divu) 
kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek 
atbrīvota no saistību izpildes. 
8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 
darba dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot 
otru Pusi 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 
9.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses 
atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīdi un nesaskaņas 
risināmas Latvijas Republikas (LR) tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
9.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām. Pusēm savstarpēji rakstveidā 
vienojoties. 
9.3. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdēvēja piekrišanas, ja Pārdevējs 
nepiegādā Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 1.3.punktā noteiktā piegādes 
termiņa. Šajā gadījumā Pārdēvējam jāatlīdzina visi Pircējam radušies zaudējumi, tai skaitā jāveic 
avansa atmaksu. 
9.4. Līguma 9.3 noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pircēja 
paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas. 
9.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 9.3.punktu. Pārdevējs maksā Pircējam Līgumā noteikto 
līgumsodu, atlīdzina visus radušos zaudējumus. 

10. CITI NOTEIKUMI 
10.1. Līgums stājas spēkā abu tās eksemplāru abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu 
saistību pilnīgai izpildei, vai atbilstoši Līguma noteikumiem. 
10.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un ir 
spēkā no to visu eksemplāru parakstīšanas brīža. 
10.3. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi 
vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 9.2.punkta noteikumus, ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. 
10.4. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas 
saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu. 
10.5. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem 
un citiem normatīvajiem aktiem. 
10.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 
rekvizītu izmaiņām. 
10.7. Korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām 
adresēm. 
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10.8. No Pārdēvēja puses kontaktpersona - Modris Klints, tālruņa Nr. 67800134. 
10.9. No Pircēja puses par Līguma izpildi atbildīgā amatpersona, kā arī pilnvarota persona 
parakstīt Preces nodošanas-pieņemšanas aktu ir Artūrs Pīgožnis, tālruņa Nr.22310226. 
10.10. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā. 
Pircējam tiek nodots viens Līguma eksemplārs, Pārdevējam tiek nodots viens Līguma eksemplārs, 
un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses piekrīt visiem Līguma 
noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā noteikumus. 
10.11. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi - kopā uz 5 (piecām) lapām: 

1. Pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām; 
2. Pielikums - Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 
3. Pielikums - Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS: 

SIA "Rīgas serviss" 
Reģ. Nr. 40103058501 
Jur. adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005 

Banka: AS „SEB banka" 
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV87UNLA0040006050000 

/D.KozIovska / 

SIA „Auto Īle un Herbst", 
Reģ. Nr. 40003154561 
Jur. adrese: Mālpils iela 2, Sigulda, Siguldas nov., 
LV-2150 
Banka: AS „Swedbank" 
Kods: HABALV22 
Konts: LV6SHABA0551000333145 

/ M.Īle / 
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