LĪGUMS PAR PRECES PĀRDOŠANU
AR ATLIKTU MAKSĀJUMU
Nr.01032016-01

2016.gada 01.marts

SIA “SERPANTĪNS”, turpmāk saukts Pārdevējs, tās valdes locekļa Oļega Semoņenko personā, kas rīkojas
pamatojoties uz statūtiem no vienas puses, un SIA’’BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS’’ turpmāk saukts Pircējs,
tās valdes locekļa ____________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, noslēdz
sekojošu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot, bet Pircējs apņemas iegādāties ražošanas izejmateriālus, palīgmateriālus,
iekārtas un instrumentus, darba apģērbu un citas preces savu ražošanas vajadzību nodrošināšanai (turpmāk tekstā –
Prece) un veikt apmaksu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
1.2. Prece tiek pārdota Pircējam atsevišķās partijās, tādos apjomos, vērtībā un termiņos, kurus Puses
savstarpēji rakstiski saskaņo.
1.3. Preces nosaukums, daudzums, vērtība un samaksas termiņš katrā atsevišķā partijā tiek noteikts saskaņā šī
līguma 1.2.p. un tiek atspoguļota preču pavadzīmēs - rēķinos (turpmāk - PPR). Pircējs nodrošina to, lai tā pārstāvis,
kas paraksta preču pavadzīmi – rēķinu, ir pilnvarots vienoties arī par samaksas termiņu un Pārdevējam nav pienākums
šīs personas pilnvaras pārbaudīt.
1.4. Pārdevējs sniedz klientam servisa remonta pakalpojumus tādā apjomā, vērtībā un termiņos, ko puses ir
savstarpēji saskaņojušas pirms remontdarbu uzsākšanas. Standarta remontdarbu izcenojumi ir norādīti dotā līguma
Pielikumā Nr.2.
2. PRECES PIRKŠANAS NOTEIKUMI
2.1. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar PPR, kuru paraksta Pušu
pilnvaroti pārstāvji Preces nodošanas brīdī Pircējam tā noliktavā.
2.2. PPR Pārdevējs norāda PPR pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.
2.3. Atbildība par Preces saglabāšanu, viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam
no PPR parakstīšanas brīža.
2.4. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam vai trešajai personai, kas ir nopirkusi Preci no Pircēja, tikai brīdi,
kad Prece apmaksāta pilnā apmērā saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
3. PUŠU PIENĀKUMI
3.1. Puses pievieno Līgumam:
- savu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
- PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;
- līguma parakstītāja tiesības pārstāvēt komersantu tiesību apliecinošu dokumentu ( Uzņēmuma reģistra
lēmuma kopiju vai izziņas oriģinālu).

4. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS NOTEIKUMI
4.1. Preces apmaksa notiek saskaņā ar atbilstošu PPR.
4.2. Pārdevējs apņemas pārdot preci uz pēcapmaksu saskaņā ar Līguma 1.3.punktā noteikto, bet Pircējs
apņemās pārņemt preci savā valdījumā un apmaksāt katru pavadzīmi ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā
no preces pieņemšanas brīža. Ja PPR norādīts konkrēts apmaksas termiņš, līdz kuram Pircējam jāveic samaksa,
maksājums veicams atbilstoši PPR norādītajam termiņam.
4.3. Pārdevējam ir tiesības Pircējam neizsniegt un nepārdot preci, ja nav pilnībā samaksāts kāds no
iepriekšējiem maksājumiem, kam ir iestājies samaksas termiņš.
5. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Pusēm rodas sakarā ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas savstarpēju
pārrunu ceļā. Ja savstarpēju pārrunu ceļā, Puses nespēj vienoties, tad strīda izskatīšana tiek nodota pēc Prasītāja izvēles
Rīgas šķīrējtiesai, Rīgā, viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas reglamentu vai tiesā.
5.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, prasīt norēķināšanos pirms termiņa iestāšanās
kuru nosaka šis Līgums un/vai kas norādīts PPR, vai arī atprasīt Pircējam nodoto Preci, ja Pircējs neizpilda šī Līguma
noteikumus. Ja Pārdevējs pieprasa atgriezt preci, par kuru nav veikta samaksa, Pircējs apņemas šo preci atdot
Pārdevējam 2 darba dienu laikā no pieprasījuma brīža un nogādāt to bez maksas tajā vietā Latvijas Republikas
teritorijā, kur to norādīs Pārdevējs.
5.3. Ja Pircējs nokavē šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu par piegādāto Preci, Pircējs maksā
Pārdevējam līgumsodu 0.1 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne
vairāk kā 10 % apmērā no kopējās neapmaksātās summas. Ja maksājumi tiek kavēti, tad saņemtā samaksa vispirms
tiek ieskaitīta līgumsoda dzēšanai un tikai pēc tam – pamatparāda summas dzēšanai.
5.4. Ja Pircējs kavē maksājumu ilgāk par 15 ( piecpadsmit) dienām, Pircējam bez Pārdevēja atgādinājuma vai
lūguma ir pienākums ne vēlāk kā līdz 20. (līdz divdesmitajai) maksājuma kavējuma dienai rakstiski iesniegt
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Pārdevējam Pircēja operatīvo bilanci un citas ziņas rakstveida un dokumentu formā (ja dokumentu kopiju veidā, tad
iesniedzamas apstiprinātas kopijas), kas apliecina Pircēja maksātspēju parāda nesamaksāšanas brīdī.
5.5. Līgumsods nav zaudējumu atlīdzinājums.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo parādnieku no savu saistību izpildes.
6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
6.1.1. Līguma darbības laiks automātiski tiek pagarināts par gadu, ja neviena no pusēm nav rakstveidā ne
vēlāk kā desmit dienas pirms tā darbības beigu termiņa izteikusi vēlēšanos šo līgumu izbeigt.
6.1.2. Ja Līguma darbības termiņa izbeigšanās brīdī, kas norādīts šī Līguma 6.1.punktā, kādas no Pircēja
saistībām par Preces apmaksu saskaņā ar šo Līgumu nav izpildītas, tad Līguma darbības termiņš pagarinās līdz brīdim,
kad Pircējs ir pilnībā izpildījis savas saistības.
6.2. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar rakstveida
protokolu, ko pievieno Līgumam un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.3. Citos gadījumos šo Līgumu var lauzt vai atkāpties no tā izpildes vienpusējā kārtā tikai gadījumos, kas
tieši paredzēti LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.
6.4. Līgumu arī var lauzt pirms termiņa, Pusēm savstarpēji vienojoties, kas tiek noformēts ar protokolu, ko
pievieno Līgumam un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.5. Pušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nav pamats Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai.
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻĪ
7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā
ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kuras tiešā veidā ietekmē šā Līguma
izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestādu izziņu, Puses
nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu
Pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.
7.3. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru Puses nosaka
ar atsevišķu vienošanos.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Puses ir iepazinušās ar šā Līguma saturu. Tas ietver pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citādā
kārtībā kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
8.2. Šis Līgums ir sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros. Katra no Pusēm saņem vienu eksemplāru. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
PUŠU REKVIZĪTI
PIRCĒJS
SIA’’BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS’’
Jur. Adr. Brīvības gatve 201 Rīga, LV-1039
Pieg. Adr. Brīvības gatve 201 Rīga, LV-1039
Reģ. Nr. 40003555452
PVN LV 40003555452
A/S Swedbanka

PĀRDEVĒJS
SIA “SERPANTĪNS”
Jur. Adr. Ganību dambis 24, Rīga, LV 1005
Fiz. Adr. Ganību dambis 24, Rīga, LV 1005
Reģ. Nr. 40003282138
PVN LV 40003282138
A/S Swedbanka

SWIT HABALV2X
Konts LV88HABA0551025899567

SWIT HABALV2X
Konts LV06HABA0001408032522

Tālr.:
Mob. :

Tālr. 67383865 fax. 67383397
Atbildīgais menedžeris: OFISS
Līgumu sagatavoja un pārbaudīja kredītmenedžere
Linda Almazova 28698800
Grāmatvede: Irina Reutova 67389476, 67383897

faksa Nr.:

Grāmatvede:
PUŠU PARAKSTI
PIRCĒJS
______________________________________________

PĀRDEVĒJS
_________________________________________

z.v.

z.v.
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Pielikums Nr.1 pie līguma Nr.01032016-01 no 01.03.2016.g.
Pilnvaroto darbinieku saraksts
Vārds, Uzvārds

Amats

Personas kods
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Pielikums Nr.2
METINĀŠANAS IEKĀRTU REMONTA IZCENOJUMI

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

Cena , € bez PVN

1.

Metināšanas iekārtas MMA apkope, kontaktu
pārbaude, tīrīšana un testēšana.

25

2.

Metināšanas iekārtas MIG/MAG apkope,
kontaktu pārbaude, tīrīšana un testēšana.

40

3.

METINĀŠANAS IEKĀRTU REMONTS:

3.1. Darbs līdz 1 stundai;

40

3.2. Darbs no 1 stundas līdz 2 stundām;

No 40 līdz 80

3.3. Darbs no 2 stundām līdz 4 stundām;

No 80 līdz 160

3.4. Darbs vairāk par 4 stundām.
parametru

No 160

5.

Metināšanas
EN50504*.

6.

Metināšanas
(kalibrēšana).

7.

Metināmo degļu remonts un profilakse.

No 30

8.

Maksa par metināšanas iekārtas testēšanu un
nepieciešamo remontdarbu tāmes izveidi(
maksa tiek piemērota tajā gadījumā, ja klients
atsakās no remontdarbu izpildes)

15,00

parametru

pārbaude

pēc

uzstādīšana

50
No 30
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