MIKROAUTOBUSA PIRKUMA LĪ GUMS iepirkuma procedūras KED/2013/28

„Mikroautobussiegāde" Nr. 5,t'g. ///gg/g/JS

Kocēnu novada,Kocēnu pagastā

2013. gada 27.augustā

Sabiedrī ba ar ierobezotu atbildī bu „ALKOM-TRANS", vienotais Reģistrācijas numurs: 40003067391,

juridiskā adrese: Ķī šezera iela 7, Rī ga, LV - 1006, turpmāk tekstā saukts„Pārdevējs"„ v a ldes
priekšsēdētāja Aleksandra Krjačeka personā, no v i enas puses, un Ko c ē nu n o v ada d o m e ,
reģ.nr.90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220,
turpmāk tekstā saukta „Pircējs", Kocenu novada domes priekšsēdētāja 3āņa Olmaņa personā, kurš rī kojas
pamatojoties uz Kocēnu novada pašvaldī bas nolikuma un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldī bām"
pamata, no otras puses, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldī bas vai spaidiem, ievērojot iepirkuma
procedūras dokumentāciju noslēdz sekojošu Pirkuma lī gumu (turpmāk tekstā — Lī gums):

1.LĪ GUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pamatojoties uz Pircēja — Kocēnu novada domes izsludināto iepirkuma procedūru KND 2013/28
„Mikroautobusa iegāde'", Kocēnu novada domes publisko iepirkumu komisijas 2013.gada 22.augusta
ziņojumu un Pārdevēja iesniegto tehnisko un finanšu piedāvajumus iepriekšminētā iepirkuma ietvaros un

saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem, Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs, pērk un pieņem
par piedavāto Pirkuma maksu un saskaņā ar Lī guma nosacī jumiem pasažieru mikroautobusu — bāzes
modeļ a nosaukums: IRISBUS DAILii', modelis: 50C 17, transportlī dzekļ a identifikācijas numurs
(VIN) : ZCEC50C 1105952278 saskaņā ar individuālā transportlī dzek
ļ a valsts apstiprinašanas
sertifikātu L,M,N uu 0 kategoriju transportlī dzeklim, (turpmāk tekstā saukts — Mikroautobuss).

2.PIRKUMA MAKSA

2.1. Mikroautobusa IRISBUS DAILV 50C 17 Pirkuma maksa ir Ls 29 520,00 (divdesmit deviņi tūkstoši
pieci simti divdesmit lati 00 sant.) bez Pievienotās vērtī bas nodok ļ a (PVN). PVN — Ls 6 199,20 (seši
tūkstoši viens simts devi ņdesmit deviņi lati). Pirkuma maksas kopējā summa ar PVN ir Ls 35 719,20,(trī sdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit lati un 20 santī mi).
Pirkuma Lī guma maksā ieskaitī ti arī visa veida nodok ļ i ar ko var tikt aplikta lī guma priekšmetā minetā
automašī na un piegādes izmaksas Pircēja adresē (lī guma 3.7. punkts).
2. .Izdevumus, kas saistī ti ar Mikroautobusa reģistrāciju Ce ļ u satiksmes drošī bsa direkcija (CSDD) un
obligāto civiltiesisko apdrošināšanu (OCTA) un automašī nas tehnisko apkopi (TA) uz Pircēja vārda sedz

Pārdevējs.
2.3.Pircējs norēķinus ar Pārdevēju veic Latvijas latos (LVL) saskaņā ar Pārdevēja iesniegto finanšu
piedāvājumu un atbilstoši iesniegtu rēķinu.
.4.Puses apliecina, ka, nosakot Pirkuma maksu, tās apzinās Pirkuma vērtī bu un atsakās celt pretenzijas
viena pret otru par šī Lī guma 2.1.punkta noteikto Pirkuma maksu pārmērī ga zaudējuma sakarā.
Pārdevējs dod Mikroautobusam IRISBUS DAILV 50C 2 (divu gadu) rūpnī cas ražotāja garantiju,kā arī 10
(desmit) gadu garantiju pret transportlī dzekļ a virsbūves un grī das caurrūsēšanu no iekšpuses uz āru saskaņā

ar lī guma minētā transportlī dzekļ a garantijas noteikumiem, kas i esniegt
i pie iepirkuma procedūras
dokumentiem.

3.SAMAKSAS NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅŠ

3.1. Pircējs pērk lī guma 1.1. punktā minēto Mikroautobusu un veic pirkuma maksu, PVN - Ls 35 719,20
(trī sdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit latu un 20 sant.) 30 (trī sdesmit) dienu laika pēc
Mikroautobusa nodošanas-pieņemšanas akta parakstī šanas, reģistrācijas CSDD u z P i rcēja vārda un

atbilstoša rēķina saņemšanas no Pārdevēja.
3.2.Visi maksājumi, kas paredzēti šajā Lī gumā, veicami ar bankas pārskaitī jumu, iemaksājot Pirkuma
maksu Pārdevēja norādī tajā norēķinu kontā. Visas izmaksas, kas saistī tas ar šajā Lī gumā paredzēto
maksājumu veikšanu un bankas pakalpojumu izmantošanu, sedz Pircējs.

3.3 Pircējs maksā Pārdevējam lī gumsodu par šī Lī guma 3.1 punktā minēto apmaksas termiņu kavējumu
0.5 7o apmērā no kopējās Preces cenas par katru nokavēto apmaksas dienu.
3.4. Pārdevējs maksā Pircējam lī gumsodu par šajā lī gumā minētā Mikroautobusa piegādes termiņa
kavējumu un nodošanas — pieņemšanas akta parakstī šanu 0,5 lo apmērā no kopējās preces cenas par katru
nokavēto Mikroautobusa piegādes dienu..

3.5. Lī gumsoda samaksa neatbrī vo Pircēju un Pārdevēju no šī Līguma saistī bu izpildes pilnā apmērā
3.6.Lī gumslēdzējas puses vienojas, ka datums, kurā uz maksājuma uzdevuma bū s izdarī ta bankas

{maksātājas) atzī me (zī mogs), tiks uzskatī ta par faktisko maksājuma izdarī šanas datumu.
3.7. Mikroautobusa piegādes termiņš Pircēja adresē — Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu

novads, LV-4220 - 6 (sešu) nedēļ u laikā no lī guma noslēgšanas brī ža, bet ne ilgāk kā lī dz 2013.gada
0 l.oktobrim..

4.AUTOMAŠINAS PIEŅEMŠANA UN Ī PAŠUMTIESĪ BU PĀREJA

4. LPircējs pieņem Mikroautobusu savā valdī jumā un ī pašumā, par to parakstot Pieņemšanas — nodošanas

aktu, kā arī atbilstošu rēķinu.
4.2.Pircējs pieņem Mikroautobusu pēc daudzuma, kvalitātes un esošā aprī kojumā, kas norādī ts Pāreveja
iesniegtajā tehniskajā specifikācijā iepirkuma KND 2013/28 ietvaros. Turpmākas pretenzijas no Pircēja
puses (izņemot slēptus defektus, Pārdeveja norādī tu maldī gu informāciju par automašī nas aprī kojumu un
tehnisko stāvokli) nav ceļ amas.
5.DOMSTARPĪ BU IZSKATĪ ŠANAS KĀRTĪ BA

5. L3ebkuras domstarpī bas, nesaskaņas, kas izriet no/vai saistī bā ar šo Lī gumu, lī gumslēdzējas puses risina

savstarpējupārrunu ceļ ā. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļ ā izlī gumu panākt nav iespējams, strī ds tiek
nodots izskatī šanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdosanu.

6 .NOBEIGUMA NOTEIK UM I

6.1.Lī gums satur lī gumslēdzēju pušu pilnī gu vienošanos. Lī gumslēdzējas puses ir iepazinušās ar tā saturu
un piekrī t visiem šī Lī guma noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
6.2.Visus papildinājumus un izmaiņas Lī gumā var veikt tikai rakstveidā, un tiem jābūt apstiprinātiem ar
abu lī gumslēdzēju pušu vai to pilnvaroto personu parakstiem.

6.3.Viena lī gumslēdzēja puse nevar atkāpties no lī guma izpildī sanas bez otras lī gumslēdzējas puses
rakstiskas piekrišanas, izņemot tos gadī jumus, kādus paredz Latvijas Republikas normatī vie akti.

6,4.Lī gums sastādī ts divos eksemplāros uz 2 {divām) lapām katrs. Viens Lī guma eksemplārs tiek nodots
Pircējam, otrs — Pārdevējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

6.5.Šī Lī guma nosacījumi ir saistoši abu lī gumslēdzēju pušu saistī bu un tiesī bu pārmantotājiem pilnā ta
apjomā.
6.6.Katra lī gumslēdzēja puse ir atbildī ga par sajā Lī gumā sniegto ziņu patiesumu. Gadī jumā, ja mainās
kādas lī gumslēdzējas puses rekvizī ti, tās pienākums ir trī s darba dienu laikā par to paziņot otrai pusei.
Katra lī gumslēdzēja puse ir atbildī ga par sī noteikuma pārkāpumu rezultātā radī tajiem zaudējumiem otrai
pusei.

7.LĪ GUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪ TI.
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒ JS:
SIA „ALKOM-TRANS"

Kocēnu novada dome

Reģ. Nr. 40003067391

Reģ. Nr. LV 90009114171

Juridiskā adrese: Ķī šezera iela 7,

Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag.,
Kocēnu novads, LV - 4220

Rī ga, LV-1006
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