
LĪGUMS Nr.02-01/8/17 

Universālā kompaktiekrāvēja iegāde 

 

Rīgā 2017.gada 8.jūnijā 

 

AS "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 50003249741, tās valdes 

priekšsēdētāja Andra Morozova, valdes locekļa Kaspara Zaula un valdes locekļa Valda Karnīša 

personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – Pircējs, no vienas puses, un 

SIA "Stoller", vienotais reģistrācijas numurs 40003226944, tās valdes locekļa Indrek 

Lillend personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no otras puses,  

kopā sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 18.05.2017. lēmumu Nr.02-

1/246 (Prot. Nr.20) par iepirkuma "Universālā kompaktiekrāvēja iegāde" (Id. Nr. RCT 17-22-I) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA 

1.1. Pārdevējs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem pārdod un piegādā Pircējam, bet Pircējs pērk un 

pieņem īpašumā 1 (vienu) nelietotu Universālo kompaktiekrāvēju – "Multione SRL" (Itālija), 

Multione 7.3S, turpmāk – Prece, saskaņā ar Līguma 1.pielikumu "Tehniskā specifikācija" par 

Līguma 2.pielikumā "Finanšu piedāvājums" norādīto cenu. 

1.2. Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, kura ir reģistrēta Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām uz Pircēja vārda, kurai ir piešķirtas valsts reģistrācijas numura zīmes. 

1.3. Kopējā Līguma summa ir 39805,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti pieci euro 

un 00 centi) bez PVN, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.2 "Finanšu piedāvājums", kas ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.4. Līguma summa par Preces piegādi un piegādi ir 35 855,00 EUR bez PVN. 

1.5. Līguma summa par Preces obligātajām apkopēm garantijas periodā ir 3 950,00 EUR bez 

PVN. 
1.6. Līguma 1.3.punktā minētajā summā iekļauti visi Pārdevēja izdevumi un izmaksas, kas saistīti 

ar Preces reģistrāciju, aprīkošanu, piegādi, nodošanu un garantijas uzturēšanu un apkopi. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam Līguma 1.1.punktā minēto Preci 3 (trīs) kalendāro 

mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

3. PRECES PIEGĀDE 

3.1. Ar Preces piegādi saprot faktisko Preces piegādi ar Pircēja kontaktpersonu iepriekš saskaņotā 

vietā un laikā. 

3.2. Pārdevējam Līguma 1.1. punktā norādītās Preces piegādi ir jāveic, konsultējoties ar Līguma 

11.1. punktā norādīto Pircēja kontaktpersonu. 

3.3. Preci piegādā pilnā lietošanas gatavībā, ar ražotāja noteikto atslēgu skaitu, aprīkotu atbilstoši 

tehniskajā piedāvājumā norādītajām prasībām. 

3.4. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un Puses 

paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu un Preces pavadzīmi, kas kļūst par šī 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pārdevējs uzrāda Preces nodošanas datumu Preces Apkopes 

un servisa grāmatiņā, kuru nodod Pircējam un kurā norādītais Preces saņemšanas datums 

sakrīt ar Preces pieņemšanas – nodošanas aktā norādīto Preces saņemšanas datumu.  

3.5. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces tehnisko dokumentāciju 

(lietošanas instrukcijas, garantijas dokumentāciju, u.tml.), tai skaitā latviešu valodā. 

3.6. Ja Pārdevējs Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, tiek aprēķināts Līgumsods 

saskaņā ar Līguma 7.1. punktu. 



3.7. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku 

līdz tās nodošanai Pircējam. 

 

4. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

4.1. Pēc Līgumā minētās Preces piegādes un Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 

un Pārdevēja rēķina saņemšanas, Pircējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā veic Līguma 

1.4.punktā minētās summas pārskaitīšanu uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu. 

4.2. Pircējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un 

Pārdevēja rēķina saņemšanas, veic apmaksu uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu par faktiski 

veiktajiem apkopes darbiem saskaņā ar Līguma 2.pielikumā norādītajām cenām. 

5. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

5.1. Pārdevējs garantē, ka: 

5.1.1. Piegādātā Prece atbilst Pircēja prasībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 

1.pielikums); 

5.1.2. Prece ir kvalitatīva un atbilst visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, kas reglamentē Preces reģistrāciju, ekspluatāciju, u.c., jautājumus, kas saistīti ar 

Preces lietošanu un piedalīšanos ceļu satiksmē. 

5.2. Precei no nodošanas Pircēja īpašumā kopējā garantija ir 2 (divi) gadi (vai 2000 m/st) bez 

nobraukuma ierobežojuma (attiecas gan uz Preci, gan tajā uzstādīto aprīkojumu). 

5.3. Preces garantija sāk darboties ar Preces nodošanas Pircēja īpašumā brīdi, pēc 3.4.punktā 

minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

5.4. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt defektu novēršanu garantijas laikā saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Preces ražotāja standartiem. 

5.5. Tiesības pieprasīt trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto garantiju 

izbeidzas ar Līguma 5.2. punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu. Attiecībā uz 

trūkumiem, par kuriem Pircējs ir informējis Pārdevēju pirms garantijas termiņa notecēšanas, 

bet kuri nav tikuši novērsti pirms šāda termiņa notecēšanas, garantija darbosies līdz brīdim, 

kamēr attiecīgie trūkumi tiks novērsti. 

5.6. Preces garantijas defektus Pārdevējs novērš iepriekš Pušu savstarpēji saskaņotā termiņā, bet 

nevēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.  

 

6. PUŠU SAISTĪBAS  

6.1. Pārdevēja saistības: 

6.1.1. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos; 

6.1.2. Pārdevējs apņemas veikt Preces nodošanu ar Pircēja kontaktpersonu saskaņotā vietā un laikā; 

6.1.3. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām 

sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams; 

6.1.4. Pārdevējs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz Preces nodošanai Pircējam; 

6.1.5. Pārdevējs apņemas novērst Preces garantijas laikā atklātos defektus Līgumā noteiktajos 

termiņos. 

6.1.6. Pārdevējs garantē, ka Prece nav nevienam citam atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar 

parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu; 

6.2. Pircēja saistības: 

6.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 

6.2.2. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu; 

6.2.3. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām, ievērojot 

noteiktos reglamentēto apkopju termiņus un darbus; 

6.3. Pārdevēja tiesības: saņemt samaksu par piegādāto Preci. 

6.4. Pasūtīja tiesības: saņemt Preci, kas atbilst Pircēja prasībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(Līguma 1.pielikums) 



7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības piemērot 

Pārdevējam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces 

summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda summa par Preces nepiegādāšanu noteiktajā 

termiņā nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

7.2. Ja Pārdevējs garantijas laikā nenovērš defektus Līguma noteiktajā termiņā vai ar Pircēju 

saskaņotajā termiņā, tad Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 0,1 % (viena 

desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.  

7.3. Ja Pircējs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pārdevējam ir tiesības piemērot Pircējam 

līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no piegādātās Preces summas par katru 

nokavēto dienu. Līgumsoda summa par Preces samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā nevar 

būt lielāka par 10% (desmit procenti) no piegādātās un neapmaksātās preces Līgumcenas.  

7.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, 

kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa līdz saistību 

veikšanai vai apmaksas veikšanai. 

7.5. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

 

8. NEPĀRVARAMĀ VARA 

8.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts varas vai 

pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, vai nepārvaramās varas rezultātā iestājusies nespēja 

piegādāt Preci, tad saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par 

laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos, ja Pircējs šādu aizkavēšanos 

akceptē.  

8.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties 

no savām līgumsaistībām un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.  

8.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu 

laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Pušu pienākums 

ir pienācīgi apliecināt šādu apstākļu esamību.  

8.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts tiesas lēmums par Pārdevēja maksātnespējas procesa 

ierosināšanu vai tamlīdzīgi valsts institūciju lēmumi, kas būtiski ietekmē Pārdevēja 

komercdarbību no tā atkarīgu iemeslu dēļ.  

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu 

ceļā. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – "Tehniskā specifikācija" 

2.pielikums – "Finanšu piedāvājums". 

9.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, 

izņemot gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

9.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šī Līguma 

noteikumus.  

9.5. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:  

9.5.1. tiesa pasludinājusi Pārdevēja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par Pārdevēja 

likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Pārdevējam turpināt Līgumā noteikto saistību 

izpildi; 

9.5.2. Pārdevējs kavē Preces piegādi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;  



9.5.3. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, Pārdevējs ir 

apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais 

apliecinājums. 

9.5.4. Pārdevējs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem.  

9.6. Līguma 9.6.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu) darba 

dienu laikā pēc attiecīga Pircēja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam. 

9.7. Pircēja pārstāvis Līguma izpildē ir Transporta daļas vadītājs Jurijs Pudovs, tel. 29111041 e-

pasts: jurijs.pudovs@rct.lv. 

9.8. Pārdevēja pārstāvis Līguma izpildē Jānis Spordziņš, tel.26461178, e-pasts: 

janis.spordzins@stoller.lv 

9.9. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām kontaktpersonu sastāvā 

vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.  

9.10. Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām Pušu rekvizītos. 

9.11. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 9 (deviņām) lappusēm, t.sk. Līguma 

pielikumu Nr.1 "Tehniskā specifikācija" uz 3 (trīs) lappusēm un Līguma pielikumu Nr.2 

"Finanšu piedāvājums" uz 2 (divām) lappusēm, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI 
 

Pircējs:  

AS "Rīgas Centrāltirgus" 

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 

Vienotais reģ. Nr. 50003249741  

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

 

__________________/A.Morozovs/ 

 

 

_________________/V.Karnītis/ 

 

 

_________________/K.Zauls/ 

 

Pārdevējs: 

SIA "Stoller" 

Vienotās reģistrācijas Nr. 40003226944 

Juridiskā adrese: Krasta iela 42, 

Rīga, LV-1003 

E-pasts: stoller@stoller.lv 

Banka: AS "Swedbank" 

Konts: LV74HABA0001408031492 

 

___________________/Indrek Lillend/ 

 
 

mailto:jurijs.pudovs@rct.lv

