L Ī G U M S Nr. __________
PAR PREČU PIRKUMU UZ NOMAKSAS NOTEIKUMIEM
Jelgava
2013.gada ___,
________________
SIA „AUTOHIM", turpmāk saukts Pārdevējs, tās Valdes Priekšsēdētāja Genādija Gegina personā, kas rīkojas,
pamatoties uz Statūtiem, no vienas puses,
un SIA „ „ , turpmāk saukts Pircējs, tās personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, abi kopā un
katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses, bez viltus, spaidiem un maldības, saskaņā ar Latvijas Republikas spēka esošo
likumdošanu, noslēdza šo LĪGUMU par sekojošo :
I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. Visa šī LĪGUMA darbības laikā Pārdevējs pārdod, bet Pircējs iegādājas un apmaksā dažādu autoķīmijas produkciju,
autopiederumus un aizdedzināšanas šķidrumu, turpmāk tekstā saukta Prece.
2. Pārdevējs pārdod Pircējam Preci atsevišķās partijās, saskaņā ar rakstiskiem Pircēja pasūtījumiem.
3. Preces nosaukumu, skaitu, cenu un citus parametrus Puses nosaka pirms katras kārtējās Preces partijas piegādes
katrā gadījumā atsevišķi un tiek norādītas preču pavadzīmē-rēķinā, kas ir šī LĪGUMA pielikums un tā neatņemama
sastāvdaļa, turpmāk tekstā saukta PPR.
4. Pārdevējs pārdod Preci tajā gadījumā, ja tā ir Pārdevēja noliktavā.
5. Pādevējs pārdod Preci, pamatojoties uz PPR.
II. PRECES KĀRTĒJĀS PARTIJAS PIRKŠANAS NOTEIKUMI
1. Preču kvalitātei jāatbilst ražotāja deklarētajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, bet ja šādu prasību nav – ierastajām prasībām, kādas šādām Precēm tiek parasti izvirzītas
mazumtirdzniecībā. Pārdevējs garantē, ka Precēm to nodošanas brīdī nebūs slēptu kvalitātes trūkumu un Preces būs
atbilstošas citiem Līguma noteikumiem.
2. Gadījumā, ja Pircējs vēlas iegādāties Preču partiju, Puses savā starpā saskaņo Preces kārtējās partijas pirkšanas
laiku un citus noteikumus, pamatojoties uz saņemto rakstisko pasūtījumu no Pircēja, saskaņā ar šī LĪGUMA
I.2.punktu. Pircējam nav tiesības mainīt pasūtījuma noteikumus, kurus Pārdevējs apstiprināja un pieņēma izpildei.
Pretējā gadījumā Pircējam ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kuri Pārdevējam radušies, sakarā ar pasūtījuma izmainīšanu.
3. Pārdevējs piegādā Pircējam Preču kārtējo partiju ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem uz Pircēja noliktavu,
ja Puses nenorunā, ka Preču kārtējās partijas nodošana notiks Pārdevēja noliktavas teritorijā. Gadījūmā, kad
Pārdevējs piegādā Preci Pircēja noliktavā, Preces izkraušanu veic ar Pircēja spēkiem un tā līdzekļiem.
4. Gadījumā, ja Preces nodošana notiek Pārdevēja noliktavā, Pircējs apņemas saņemt Preces no Pārdevēja noliktavas
ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem .
5. Gadījumā, ja, Pircējam kraujot Preci, tā sabojājās, kā rezultātā Preci vairs nevar pārdot par PPR norunāto cenu,
Pircējam jāmaksā Pārdevējam šīs Preces vērtība. Šajā gadījumā Pircējam nav tiesības, sakarā ar to, izvirzīt jebkādas
pretenzijas Pārdevējam un atteikties samaksāt bojātās Preces vērtību.
6. Preču kārtējās partijas pieņemšana notiek dienā, kad preces ir piegādātas Pircēja noliktavā vai arī dienā, kad
Pircēja transports ieradies Pārdevēja noliktavā, ja Preces pieņemšana notiek Pārdevēja noliktavas teritorijā .
7. Pircējam Preces tiek izsniegtas Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, atbildoši šī LĪGUMA noteikumiem un parakstot
PPR 4-os eksemplāros (no kuriem - 2 PPR eksemplāri tiek nodoti Pircējam, un 2 eksemplāri paliek pie Pārdevēja).
Preci drīkst pieņemt tikai tas Pircēja pilnvarotais pārstāvis, kurš ir norādīts „Par preces pieņemšanu atbildīgo personu"
sarakstā, kas ir Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastavdaļa. Parakstot PPR, Pircēja pilnvarotajam pārstāvim
jābūt pilnvarai, kuru ir parakstījis un ar zīmogu apstiprinājis Pircējs, un kurā ir norādītas viņa pilnvaras parakstīt PPR.
8. Pircējam nav tiesības atteikties pieņemt Preci, ja Pircējs ir veicis šo Preču pasūtīšanu. Gadījumā, ja Pircējs
nepamatoti atsakās pieņemt piegādāto Preci, Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam visi sakarā ar to radušies zaudējumi
– iekraušanas un piegādes izdevumi.
9. Visas pretenzijas par Preču skaitu Pircējam ir tiesības izvirzīt Pārdevējam preču pieņemšanas brīdī. Kad Pircējs
Preci ir pieņēmis un ir parakstījis PPR, Pārdevējs nenes atbildību par piegādātās šī LĪGUMA sakarā Preču skaitu, un
Pircējam nav tiesības izvirzīt Pārdevējam jebkādas pretenzijas sakarā ar piegādāto Precču skaitu.
10. Pircējs pēc Preces pieņemšanas, atbilstoši šī LĪGUMA noteikumiem, uzņemas atbildību par Preces glabāšanas un
piemērošanas noteikumu ievērošanu atbilstoši tās izmantošanas noteikumiem.
11. Datums, kad Pircējam tiek piegādāta Preču kārtējā partija, ir PPR parakstīšanas datums, atbilstoši šī Līguma II.7.
punktam.
12. Preces nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Pārdevēja pie Pircēja ar brīdi, kad parakstīta PPR
atbilstoši Līguma II.7.punktam, izņemot Līguma II.4.punktā norādītajā gadījumā. Ar PPR parakstīšanas brīdi
Pārdevēja atbildība par Preces kārtējās partijas drošību izbeidzas.
13. Puses atzīst, ka Preču kārtējās partijas pirkums tiek uzskatīts par pabeigtu tikai ar brīdi, kad Pircējs ir samaksājis
pilnu Preces vērtību, kas norādīta PPR.
14. Īpašuma tiesības uz Preču kārtējo partiju pāriet no Pārdevēja Pircējam tikai no brīža, kad Pircējs pilnībā ir
samaksājis PPR norādīto Preces vērtību.
15. Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam iegādāties kārtējo Preču partiju, ja Pircēja kopējā parāda summa par
iepriekš iegādāto Preci ir lielāka par 100(simts) LVL ar PVN, vai gadījumā, ja Pārdevējam saskaņā ar LĪGUMA I.4.
punktu nav preces noliktavā.
III. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
1. Pretenzijas par Preces kvalitāti iesniedzamas 7(septini) darba dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, vai 3(trīs)
dienu laikā no patērētāja pretenzijas saņemšanas brīža.

Pircējs par katru atklāto Preces bojājumu vai defektu, kas var būt par pamatu pretenzijai, sastāda defektu aktu un
vienas dienas laika (pirmajā teikumā – 7) no tā atklāšanas brīža iesniedz Pārdevējam. Precēm, uz kurām attiecas
kvalitātes garantijas, pretenzijas iesniedzamas noteiktajā garantijas laikā.
Ja garantijas laikā Precei atklāts bojājums ražotāja vainas dēļ, Pārdevējs garantē bezmakasas preces apmaiņu viena
mēneša laikā.
2. Pārdevējs pretenzijas par Preces kvalitāti izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
IV. NORĒĶINU KĀRTĪBA
1. Pircējs, 20( divdesmit ) dienu laikā no brīža, kad Puses parakstījušas PPR, atbilstoši šī Līguma II.7. punktam,
apņemas izmaksāt Pārdevējam Preču vērtību, naudas līdzekļus pārskaitot uz Pārdevēja norēķinu kontu. Puses atzīst,
ka Preces vērtība tiek uzskatīta par izmaksātu Pārdevējam no brīža, kad no Pircēja Pārdevēja norēķinu kontā ienākuši
attiecīgie naudas līdzekļi.
2. Debitora parādi norādītajā punktā IV.1. laika posmā, nedrikst pārsniegt 300(trīs simti) LVL.
3. Pārdevējam ir tiesības Līguma darbībās laikā izmainīt cenas saskaņā ar šī Līguma punkta IV.3. noteikumiem.
4. Gadījumā, ja Pārdevējs vēlas veikt cenu maiņu uz Preci vai Precēm, kuru vai kuras Pārdevējs piegāda Pircējam,
Pārdevējs apņemas rakstiskā veidā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informēt par to Pircēju.
5. Gadījumā, ja Pircējs nokavē Preces vērtības apmaksas termiņus, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 %
(pusprocenta) apmērā no PPR norādītās Preces vērtības par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Pircēju no saistību izpildes.
V. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā, PUSES cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja
šādu strīdu vai nesaskaņu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts tiesas ceļā.
2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēka
neesamību, pēc prasītāja izvēles tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā, Rīgā vai LR tiesā un saskaņā ar šīs šķīrējtiesas
reglamentu, trīs šķīrējtiesnešu sastāvā latviešu valodā.
3. Ja Pārdevējs ir bijis spiests vērsties tiesā ar prasību pret Pircēju par parāda (t.i. neapmaksātās Preces vērtības un/
vai līgumsoda) piespiedu piedziņu, Pircējs atlīdzina Pārdējam visus ar parāda atgūšanu saistītos izdevumus pilnā
apmērā.
4. Pārdevējs nenes atbildību par Preces piegādes Pircējam termiņa pārkāpumu, ja tāds pārkāpums nav noti¬cis
Pārdevēja vainas dēļ un/vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, tādus kā: ugunsgrēks, stihiskās
nelaimes, jebkura rakstura karadarbībās, aizlieguma akti; valsts un pašvaldības iestāžu dairbības, kā arī jebkuri citi
ārkārtēja rakstura notikumi, kurus Pārdevējs nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem pasākumiem.
VI. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ IZMAINĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža ar Pušu pārstāvjiem.
2. Šis Līgums ir spēkā līdz 2013.gada 30.decembrim.
3. Gadījumā, ja 20(divdesmit) darba dienas pirms šī Līguma darbības izbeigšanās brīdim neviena no Pusēm rakstiskā
veidā nepaziņo otrai Pusei par savu vēlēšanos lauzt šo Līgumu, šis Līgums automātiski tiek pagarināts uz vienu gadu
uz tiem pašiem noteikumiem.
4. Gadījumā, ja uz šī Līguma darbības izbeigšanās brīdi, kādas Pušu saistības paliek neizpildītas, šis Līgums
automātiski tiek pagarināts līdz to saistību pilnīgai izpildei.
5. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts vai lauzts pirms termiņa ar abpusēju rakstisku Pušu vienošanos, kas ir šī
Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.
VII. KONFIDENCIALITĀTE
1. Jebkura informācija, ko viena puse no otras saņem dotā Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā uzskatāma par
konfidenciālu.
2. Puses šī Līguma darbības laikā vai pēc tā darbības beigām apņemas bez otras
3. Puses piekrišanas nenodot Līgumā vai tā pielikumos esošo informāciju trešajām
personām.
VIII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
1. Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to izlasīja un piekrīt visiem tās punktiem, ko apliecina, to
parakstot.
2. Šis Līgums sastādīts 2-os eksemplāros. Katra Puse saņem vienu šī Līguma eksemplāru. Visi šī
Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
3. Šis Līgums sastādīts uz 3 lapām, Puses paraksta katru lapu.
4. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
5. Visos citos gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās
likumdošanas.
IX. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:
"PĀRDEVĒJS"
„PIRCĒJS„
SIA „AUTOHIM"
SIA „ „
Jūr.adr.: Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002
Jūr.adr.:
Vien.Reģ.Nr.: LV 53603021711
Fakt. adr.:
Konts Nr.: LV20 UNLA 0050 0046 64251
Vien.Reģ.Nr.: LV
A/S SEB banka, Jelgavas filiāle
Konts Nr.:
Bankas kods: UNLA LV 2X
Bankas kods:
Tālr.-fakss: 63027276 , 67584047
Valdes Priekšsēdētājs _______________ G.Gegins

