LĪGUMS Nr:

Rīgā

2018.gada ____.______________

SIA “Autoparku un vadības sistēmas”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003756549, tās valdes locekļa
Gunta Tauriņa personā, kurš rīkojas statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, no vienas
puses un
___ „__________________________________________________”, vienotais reģistrācijas Nr.
__________________, tās __________________________________________________________
personā, kurš(a) rīkojas, pamatojoties uz ____________________________, turpmāk tekstā saukta
– Pasūtītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – Puses, bez viltus, spaidiem un
maldiem, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Izpildītājs uzņemas par atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm izpildīt Pasūtītāja
pasūtījumu – veikt Pasūtītāja automašīnu, turpmāk tekstā – Automašīnu, tehnisko apkopi un
remontu, turpmāk tekstā – Darbs, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Izpildītāja
izpildīto Darbu saskaņā ar Līgumu.
1.2. Izpildītājs uzņemas piegādāt Pasūtītājam pasūtītās rezerves daļas ievērojot pasūtījumu un šī
līguma noteikumus.
2. Darbu, rezerves daļu un materiālu cena.
2.1. Darbu, rezerves daļu un materiālu cenas ir noteiktas Izpildītāja cenrāžos, ar kuriem Pasūtītājs ir
iepazinies pirms to pasūtīšanas un ar šī Līguma parakstīšanu apliecina, ka piekrīt tiem.
3. Automašīnu nodošana un saņemšana servisā.
3.1. Izpildītājs pieņem Automašīnu Iznomātāja autoservisā pēc Pasūtītāja iepriekšējas pieteikšanās.
3.2. Nodot Automašīnu Izpildītājam Darbu veikšanai un to saņemt pēc Darbu veikšanas, kā arī
parakstīt Pasūtītāja vārdā un uzdevumā visus ar šī Līguma izpildi saistītos dokumentus, tajā
skaitā rēķinus, pavaddokumentus, darba lapas, rezerves daļu pasūtījumus un citus dokumentus
ir tiesīgas un ar šo pilnvarotas personas, kuras ir noteiktas Pasūtītāja apstiprinātajā automašīnu
un pilnvaroto personu sarakstā, kurš ir šī Līguma Pielikums Nr.1, un ir neatņemama šī Līguma
sastāvdaļa. Minētajā sarakstā norādītajām pilnvarotajām personām ir visas tiesības un
pienākumi kādas ar šo Līgumu noteiktas Pasūtītājam. Pasūtītājs šī Līguma Pielikumā Nr.1.
noteikto pilnvaroto personu rīcību un šo personu parakstītos dokumentus atzīst sev par
saistošiem un izpildāmiem.
3.3. Pieņemot Automašīnu Izpildītāja autoservisā Izpildītājs rakstiskā formā sastāda Darbu
aprakstu, turpmāk tekstā – Darbu lapu, un uzsāk Darbu tikai pēc tam, kad Pasūtītājs akceptējis
Darbu lapu, to parakstot. Viens Darbu lapas eksemplārs paliek Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam.
3.4. Izpildītājam ir tiesības nepieņemt Automašīnu un/vai pasūtījumu no personas vai nenodot
Automašīnu un/ vai pasūtījumu personai, kura nav norādīta Līguma Pielikumā Nr.1.
3.5. Ja Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajām pilnvarotajām personām mainās tiesību apjoms un tas
skar arī minēto personu šajā Līgumā noteiktās tiesības, tad Pasūtītājs apņemas par to
nekavējoties rakstiski informēt Izpildītāju. Šādā gadījumā Puses rakstiski sastāda un paraksta
Līguma Pielikuma Nr.1 grozījumus.
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3.6. Ja Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajām pilnvarotajām personām mainās tiesību apjoms un tas
skar arī minēto personu šajā Līgumā noteiktās tiesības, bet Pasūtītājs par to neinformē
Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājs šo pilnvaroto personu rīcību un šo personu
parakstītos dokumentus atzīt sev par saistošiem un izpildāmiem, kā arī sedz ar šo Izpildītājam
radušos jebkādus zaudējumus.
3.7. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad Pasūtītājam jāierodas pie Izpildītāja saņemt Automašīnu
ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Darbu izpildes termiņa vai arī pēc atsevišķa
Izpildītāja rakstiska paziņojuma par Darbu izpildi un Automašīnas saņemšanas laiku.
3.8. Ja Pasūtītājs neierodas pie Izpildītāja saņemt Automašīnu šī Līguma 3.7.punktā noteiktajā
termiņā, tad Automašīna tiek uzskatīta par nodotu Izpildītājam glabājumā un Pasūtītājs
apņemas maksāt Iznomātājam par Automašīnas glabāšanu 3,00 EUR (pieci EUR) un papildus
pievienotās vērtības nodokli par diennakti.
3.9. Izpildītie Darbi tiek nodoti un pieņemti Pusēm parakstot rēķinu. Parakstot rēķinu, Pasūtītājs
apliecina, ka piekrīt rēķinā norādītajai summai un Pasūtītājam nav iebildumu par Izpildītāja
veiktajiem Darbiem. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas pret izpildītajiem Darbiem, tad Puses par to
sastāda atbilstošu aktu un vienojas par trūkumu novēršanas kārtību.
4. Papildus darbi.
4.1. Ja Pušu iepriekš saskaņoto Darbu izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība veikt papildus
Darbu, tad Izpildītājs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un attiecīgos papildus Darbus
Izpildītājs veic tikai tad, kad saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Saņemot no Pasūtītāja
piekrišanu, veikt nepieciešamos papildus Darbus, iepriekš Pušu saskaņotajā Darbu lapā noteiktā
samaksas summa tiek palielināta par saskaņotā papildus Darba vērtību.
5. Rezerves daļu pasūtīšana un piegāde.
5.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs pasūta pie Izpildītāja rezerves daļas, Pasūtītājs apņemas ierasties pie
Izpildītāja saņemt vai uzstādīt pasūtīto(ās) rezerves daļas ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu)
kalendāro dienu laikā no rezerves daļu pasūtīšanas dienas vai arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas dienas.
5.2. Pasūtot ražotāju oriģinālās rezerves daļas, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu
40 % apmērā no pasūtīto rezerves daļu summas. Ja Pasūtītājs atsakās no pasūtīto rezerves daļu
saņemšanas vai uzstādīšanas, tad Izpildītājam nav jāatmaksā Pasūtītāja samaksātais avansa
maksājums, jo tas tiek uzskatīts kā līgumsods, un samaksātā naudas summa paliek Izpildītāja
rīcībā.
5.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par pasūtītajām rezerves daļām un to uzstādīšanu saskaņā ar šī
Līguma noteikumiem.
5.4. Ja Pasūtītājs šī Līguma 5.1.punktā norādītā termiņā neierodas saņemt vai uzstādīt pasūtītās
rezerves daļas un Puses nav vienojušās par citu termiņu vai pasūtījuma atsaukumu, tad
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no pasūtīto rezerves daļu kopsummas
par katru nokavēto dienu.
5.5. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par pasūtīto rezerves daļu piegādi. Gadījumā, ja
pasūtītās rezerves daļas Izpildītājs nav sagādājis šī Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā vai
citā starp Pusēm rakstveidā saskaņotajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja
līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā nepiegādātā pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu
vai ir tiesības rakstveidā atteikties no pasūtījuma.
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5.6. Šī Līguma 5.5.punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam Līguma 5.2.punktā
noteikto Pasūtītāja samaksāto avansa maksājuma summu.
6. Maksājumu kārtība.
6.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem, rezerves daļām un materiāliem
saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina parakstīšanas
dienas.
6.2. Samaksas nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 2 % (divi procenti)
apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
6.3. Ja Pasūtītājs ir nokavējis šī Līguma 6.1.p. noteikto maksājumu samaksas termiņu vismaz divas
reizes, tad Puses ar šo vienojas, ka turpmākos Pasūtītāja pasūtījumus Izpildītājs pieņem
izpildei tikai ar nosacījumu, ja Pasūtītājs veic pasūtīto Darbu priekšapmaksu. Šādā gadījumā šī
Līguma 6.1.punkts zaudē spēku.
6.4. Pasūtītāja parāds uz vienu automašīnu nedrīkst pārsniegt 700.00 EUR ( tajā skaitā PVN).
6.5. Ja Pasūtītājs nav apmaksājis Izpildītāja izrakstīto rēķinu noteiktajā termiņā, tad kavēto
maksājumu iekasēšana un parāda piedziņa var tikt nodota inkasso firmai SIA
“CREDITREFORM LATVIJA”, SIA „REGNUSS” vai citai parādu piedziņas sabiedrībai.
6.6. Jebkuri Pasūtītāja veiktie maksājumi bez īpaša rakstiska paziņojuma vispirms ieskaitāmi esošā
līgumsoda un parāda apmaksai, un tikai pēc tam atbilstoši maksājuma mērķim.
6.7. Izpildītājs nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem, kas varētu rasties Pasūtītājam saistībā ar šo
Līgumu.
6.8. Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildīšanas pienākuma,
neietekmē atlīdzināmo zaudējumu apmēru un nav ieskaitāma zaudējumu atlīdzināšanā.
6.9. Pasūtītājs veic visus Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā valūtā. Ja maksājumi
tiek veikti citā valūtā, tad valūtas maiņa notiek pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas
kursa maksājuma saņemšanas dienā.
6.10. Pasūtītājs maksājumus veic bezskaidrā naudā, veicot naudas līdzekļu pārvedumu Izpildītāja
norēķinu kontā.
6.11. Veicot maksājumus bezskaidrā naudā, veicot naudas līdzekļu pārvedumu uz Izpildītāja
norēķinu kontu, maksājums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad naudas līdzekļi maksājuma
summas apmērā ir ieskaitīti Izpildītāja norēķinu kontā.
6.12. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto maksājumu kārtību, tad Izpildītājam ir tiesības
netraucēti iegūt savā valdījumā un aizturēt Pasūtītāja lietu līdz brīdim, kamēr Izpildītāja
prasījumi ir pilnīgi apmierināti.
7. Atlaides piešķiršanas un atcelšanas kārtība.
7.1. Par atlaides (no parastās cenas (bez PVN)) piešķiršanu uz visiem Izpildītāja veiktajiem
Darbiem un rezerves daļām, kuras Pasūtītājs nopirks no Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu,
Pasūtītājs tiek rakstiski informēts.
7.2. Ja, pēc atlaides piešķiršanas, Pasūtītājs neizpilda jebkuru no šī Līguma noteikumiem, tad
Izpildītājs tiesīgs vienpusēji samazināt vai atcelt Pasūtītājam piešķirto atlaidi, par to paziņojot
Pasūtītājam. Atlaides samazinājums vai atcelšana stājas spēkā ar tā paziņojuma dienu
Pasūtītājam.
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8. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība.
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, un
darbojas līdz saistību pienācīgai izpildei.
8.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neizpilda vai neievēro šī Līguma
noteikumus.
8.3. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 1
(vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Puses pienācīgi izpilda ar šo Līguma uzņemtās
saistības.
9. Strīdu izšķiršanas kārtība.
9.1. Jebkuru starp Pusēm radušos strīdu Puses centīsies izšķirt savstarpējo sarunu ceļā.
9.2. Ja Pusēm neizdodas strīdu atrisināt sarunu ceļā, tad Puses nodos strīdu izšķirt Latvijas
Republikas tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
10. Citi noteikumi.
10.1. Virsraksti un definīcijas, kas lietoti šajā Līgumā, iekļauti vienīgi pārskatāmības nolūkos un
neietekmē Pušu tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu.
10.2. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma sakarā, bet kuri Līgumā nav
atrunāti, Puses vadās pēc Civillikuma noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, kas regulē šādas attiecības vai prasījumus.
10.3. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma noteikumiem ir vai kļūst par spēkā neesošu, pretlikumīgu,
neizpildāmu vai nesaistošu, tas neskar pārējo šī Līguma noteikumu spēkā esamību. Šādā
gadījumā spēkā neesošais, pretlikumīgais, neizpildāmais vai nesaistošais noteikums ir
jāaizstāj ar citu spēkā esošu noteikumu, kas ir pēc iespējas tuvāks Pušu nodomam un Līguma
mērķim.
10.4. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu panākto vienošanos. Nekādas agrākas
vienošanās vai mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuras
izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās tiek noformētas rakstiski un tās
paraksta abas Puses.
10.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, ja tā
rodas nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja nedz paredzēt,
nedz novērst, nedz ietekmēt, un par kuru rašanos tās nav atbildīgas, proti, stihiskas nelaimes,
10.6. Puses apņemas neizpaust trešajai personai ziņas par Līgumu un citas ar Līgumu saistītas
ziņas, izņemot LR normatīvajos aktos vai Līgumā paredzētos gadījumus. Izpildītājs ir tiesīgs
sniegt jebkādas ziņas par Līgumu, ar Līgumu saistītas ziņas un citas ziņas, kuras Izpildītājs ir
ieguvis saskaņā ar Līgumu, saviem dalībniekiem, mātes, meitas un citām ar Izpildītāju
saistītajām sabiedrībām (uzņēmumiem) un personām, ar kurām Izpildītājs ir noslēdzis cesijas
vai jebkuras citas vienošanās sakarā ar Līgumu.
10.7. Pasūtītājam nav tiesību nodot kādam savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma.
Lai nodotu kādam savas tiesības un pienākumus, Izpildītājam nav nepieciešama Pasūtītāja
piekrišana.
10.8. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs atzīst, ka viņam, saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, ir pilnas tiesības un visas pilnvaras parakstīt šo Līgumu un, ka viņš ir
iepazinies ar šo Līgumu un izpratis tā saturu un saistības, kuras viņš uzņemas līdz ar šo
Līgumu.
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10.9. Visi paziņojumi, šī Līguma sakarā, nosūtāmi uz zemāk minētām Pušu adresēm, un tiek
uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu,
vai trīs dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu
nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, vai Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktās personas,
attiecīgā Puse 5 (piecu) kalendāro dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādām izmaiņām.
10.10. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām teksta, parakstīts divos vienādos
eksemplāros, no kuriem viens tā eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un otrs – pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.11. Visi šī Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā tikai tad, kad tie sagatavoti rakstiskā
formā un tos parakstījušas abas Puses.
10.12. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums Nr.1.
11. Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:
_____ “___________________________”
Reģ. Nr. __________________________
PVN reģ.Nr.LV_____________________
_________ ielā _____, LV-___________
banka kods _______________________
Konta Nr.LV_______________________

_____________________
/____________/

Izpildītājs:
SIA “Autoparku un vadības sistēmas”
Reģ.Nr.: 40003756549
PVN reģ. Nr. LV40003756549
Sporta iela 15, Rīga, LV-1013
PRIVATBANK AS, kods PRTTLV22
LV89PRTT0260023552600

_____________________
/G. Tauriņš/
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PIELIKUMS Nr.1
2018.gada ____/___________ Līgumam Nr._________
AUTOMAŠĪNU UN PILNVAROTO PERSONU SARAKSTS
SIA “____________________________” Automašīnas, kuras paredzēts remontēt SIA “Autoparku un
vadības sistēmas” autoservisā:
N.p.k.

A/m marka

Valsts reģ. Nr.

Šasijas Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nodot SIA “Autoparku un vadības sistēmas” autoservisā Darbu veikšanai un saņemt no autoservisa pēc
Darbu veikšanas SIA “_______________________________” augstāk minētās Automašīnas, kā arī
parakstīt visus ar šī Līguma izpildi saistītos dokumentus, tajā skaitā rēķinus, pavaddokumentus, darba
lapas, rezerves daļu pasūtījumus un citus dokumentus ir tiesīgas un pilnvarotas sekojošas personas:
N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Personas kods
-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

Paraksts

Apstiprinu
2018.gada „____”_________________
v

_________________________________________
Vārds, uzvārds / amats / paraksts /
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