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PIRKUMA LĪGUMS Nr. 201821889
Speciālie Noteikumi.
Līdzēji:
1.Pircējs:

2.Pārdevējs:

Luminor Līzings SIA

SIA "DOJUS Latvija"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003348054

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103315280

Adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013

PVN Nr. LV40103315280

Telefons: +371 67 17 1880

Adrese: "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123

E-pasts: lizings@luminor.lv

Telefons: 67611724

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr.: LV75NDEA0000080004026, LV33RIKO0002930253208
3.Nomnieks:

4.Līguma Priekšmets:

SIA "OC Liepāja"

Nosaukums/Tips: (turpmāk – Prece)

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003421648

Jauna pļaujmašīna John Deere 2653B

Adrese: Jūrmalas parks 3, Liepāja, LV-3401

Šasijas Nr./Rūpnīcas Nr. ____________________________

E-pasts: normunds.levics@loc.lv

Īpašas pazīmes: saskaņā ar Pārdevēja rēķinu Nr. AV/LV-59/2018

5. Pirkuma maksa un samaksas kārtība:
5.1. Preces pirkuma maksa ir EUR 31157.50 (trīsdesmit viens tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi un 50/100), tajā skaitā PVN 21% apmērā
(turpmāk – Pirkuma Maksa);
5.2. Pircējs veic Pirkuma Maksas samaksu sekojošā kārtība: 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad izpildīta pēdējā no šīm darbībām: Prece
piegādāta un Nomnieks Pircējam samaksājis Pirmo Maksājumu un Saistību Maksu saskaņā ar starp Nomnieku un Pircēju noslēgtā Finanšu līzinga
līguma noteikumiem (turpmāk – Līzinga Līgums).
5.3. Saskaņa ar iepirkumu “Par jauna zāles pļāvēja iegādi” (LOC 2018/03)
6. Preces piegāde un nodošana Nomniekam:
6.1. Pārdevējs apņemas nodot Preci Nomniekam ne vēlāk kā līdz 2019. gada 26. februārim;
6.2. Visus ar šī līguma noslēgšanu un īpašuma tiesību pārejas noformēšanu saistītos izdevumus sedz Nomnieks;
7. Citi Noteikumi:
7.1.Šis Līgums sastāv no Speciāliem noteikumiem un Vispārīgiem noteikumiem. Ar šī Līguma Speciālo noteikumu parakstīšanu Līdzēji apliecina, ka
ir iepazinušies ar šī līguma saturu, ieskaitot Speciālos Noteikumus un Vispārīgos Noteikumus, ir tos sapratuši un tie atbilst Līdzēju gribai, pildīs šo
Līgumu no tā parakstīšanas dienas un ka šis Līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības un viltus.
7.2.Šis Līgums sastādīts trijos oriģināleksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens oriģināleksemplārs tiek nodots Pircējam, otrs – Pārdevējam un
trešais – Nomniekam.
Vieta un datums: Rīga, 08.01.2019.

Vieta un datums: Rīga, 08.01.2019.

Pircēja vārdā:

Pārdevēja vārdā:

_____________________________________

_____________________________________

Paraksts

z.v.

_____________________________________
Paraksts

z.v.

Paraksta atšifrējums

Nomnieka vārdā:

_____________________________________
Paraksts
Paraksta atšifrējums

Paraksts
Paraksta atšifrējums

Paraksta atšifrējums

z.v.

Raivo Špaks

z.v.

PIRKUMA LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN PRECES NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
1.1. Prece uzskatāma par piegādātu ar brīdi, kad Nomnieks ir iesniedzis
Pircējam Piegādes akcepta aktu.
1.2. Ja Pircējs noteiktajā termiņā neizpilda Speciālajos Noteikumos
noteikto maksāšanas saistību, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no
Pircēja nokavējuma līgumsoda samaksu 0,1% apmērā no
nesamaksātās Pirkuma Maksas, bet ne vairāk kā 10 % no
nesamaksātās Pirkuma Maksas. Nokavējuma līgumsods maksājams par
katru nokavēto dienu. Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo
Pircēju no maksāšanas saistības izpildes.
1.3. Ja Prece atbilst šim Līgumam, Pircējam un Nomniekam nav tiesības
atteikties saņemt Preci. Ja Pircējs vai Nomnieks kavējas saņemt Preci,
Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka nokavējuma līgumsoda
samaksu 0,1% apmērā no Pirkuma Maksas, bet ne vairāk kā 10% no
Pirkuma Maksas. Nokavējuma līgumsods maksājams par katru
nokavēto dienu. Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju un
Nomnieku no saistības izpildes.
1.4. Ja Preces komplektācija vai kvalitatīvie rādītāji neatbilst Līgumam,
Pircējs ir tiesīgs pirms termiņa izbeigt no Līguma izrietošās attiecības,
un pieprasīt Pārdevējam visu tam samaksāto naudas summu
nekavējošu atmaksu. Tādā gadījumā Pārdevējam jāatmaksā visas tam
samaksātās naudas summas Pircējam septiņu darba dienu laikā.
1.5. Ja Pircējs vai Nomnieks nepieņem Preci septiņu darba dienu laikā
no brīža, kad Prece ir bijusi gatava nodošanai, Pārdevējs ir tiesīgs
atsavināt Preci trešajām personām. Tādā gadījumā Nomnieks
kompensē Pārdevējam ar Preces glabāšanu un atsavināšanu saistītos
izdevumus.
1.6. Ja Pārdevējs savas vainas dēļ nespēj nodot Preci saskaņā ar
Līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja
nokavējuma līgumsoda samaksu 0,1% apmērā no kopējās Pirkuma
Maksas, bet ne vairāk kā 10% no Pirkuma Maksas. Nokavējuma
līgumsods maksājams par katru nokavēto Preces nodošanas dienu.
Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no saistību
pilnīgas izpildes. Ja Pārdevējs kavējas ar Preces nodošanu ilgāk kā
divas kalendārās nedēļas, Pircējs ir tiesīgs pirms termiņa izbeigt no
Līguma izrietošās attiecības, un pieprasīt Pārdevējam visu tam
samaksāto naudas summu nekavējošu atmaksu.
2. ĪPAŠUMA TIESĪBU UN RISKU PĀREJA
2.1. Pārdevējs apliecina, ka tas ir pilntiesīgs Preces īpašnieks, Prece
nav nekādā veidā apgrūtināta, un nevienai trešajai personai nav nekādu
tiesību attiecībā uz Preci.
2.2. Jebkuri ar Preci saistītie riski pāriet no Pārdevēja Nomniekam ar
brīdi, kad Nomnieks ir saņēmis Preci. Preces īpašuma tiesības pāriet no
Pārdevēja Pircējam ar brīdi, kad Pārdevējam ir veikta pilna Pirkuma
maksas samaksa.
3. ATBILDĪBA PAR PRECES DEFEKTIEM
3.1. Pārdevējs garantē, ka jebkuri Preces defekti un nepilnības tiks
novērsti saskaņā ar Garantijas noteikumiem, ja tāda tiek izsniegta
slēdzot Līgumu.
4. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ja starp Līdzējiem rodas strīdi vai domstarpības par Līguma
noteikumu piemērošanu vai izpildi, un tos nav iespējams novērst
savstarpēju sarunu ceļā, tos jāizskata Latvijas Republikas tiesu
iestādēs.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja pirms Preces piegādes vai pilnas
Pirkuma Maksas samaksas tiek veiktas izmaiņas spēkā esošajos
normatīvajos aktos attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmi, kas
piemērojams pirkuma darījumiem ar Preci, Līdzēji paraksta vienošanos
pie Līguma par Pirkuma Maksas grozīšanu atbilstoši jaunajai spēkā
esošai pievienotās vērtības nodokļa likmei, un starp Nomnieku un
Pircēju tiek noslēgta atbilstoša vienošanās pie Līzinga Līguma.

5.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu un/vai atteikties
pildīt maksājuma saistības, ja (1) Pārdevējam apturēta saimnieciskā
darbībā, vai (2) Pircējam kļuvis zināms, ka Pārdevējs ir sniedzis vai
sniedz nepatiesu informāciju, kas attiecas uz šo Līgumu un/vai Preci; vai
(3) Pircējam kļuvis zināms vai radušās aizdomas par šī pirkuma
darījuma saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma
finansēšanu, vai mēģinājumu veikt šīs darbības; (4) Līdzēji nesniedz
Pircējam dokumentus un/vai informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likuma prasības. Par Līguma izbeigšanu Pircējam jāpaziņo
rakstiski pārējiem Līdzējiem. Līguma izbeigšanas gadījumā, Pārdevējam
ir pienākums atmaksāt Pircējam visus saņemtos maksājumus par Preci.
5.3. Pārdevējs apzinās, ka Pirkuma Līguma pakalpojuma sniegšanas
ietvaros Pircējs un tie personas datu apstrādātāji, kas iesaistīti Pirkuma
Līguma pakalpojuma nodrošināšanā, veiks personas datu apstrādi.
5.4. Parakstot šo Pirkuma Līgumu, Pārdevējs apstiprina, ka ir iepazinies
ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti
Pircēja
(Luminor)
Privātuma
politikā
(https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika) un Luminor Personas datu
glabāšanas
politikā
(https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika), kas pēc
pieprasījuma pieejama arī jebkurā Pircēja klientu apkalpošanas vietā.
Pārdevējs apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādes
mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un
saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem
terminiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā.
Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā
personas dati tiks glabāti. Pirkuma Līguma izpildes ietvaros veiktās
personas datu apstrādes pārzinis ir Pircējs. Luminor Datu apstrādes
speciālists (dataprotectionLV@luminorgroup.com) pēc pieprasījuma
sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi Pirkuma Līguma
pakalpojuma izpildes ietvaros un palīdzēs Pārdevējam īstenot tā
tiesības.
5.5. Parakstot šo Pirkuma Līgumu, Pārdevējs apliecina, ka ir informēts,
ka Pircējs veic personas datu apstrādi saskaņā ar Luminor Privātuma
politiku,
kas
pieejama
Luminor
mājaslapā:
https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika.
5.6. Visiem Līguma grozījumiem un papildinājumiem jābūt izdarītiem
rakstiski. Mutiskas vienošanās nav spēkā.
5.7. Visi paziņojumi, kas attiecas uz Līgumu, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz
Līguma Speciālo Noteikumu 1.,2. un 3. punktā norādītām adresēm, vai
nododami Līdzējiem personīgi. Ja paziņojumi tiek sūtīti ierakstītā
vēstulē, tie uzskatāmi par saņemtiem septītajā dienā pēc to
nosūtīšanas.
5.8. Adreses maiņa kļūst saistoša pārējiem Līdzējiem tad, kad Līdzējs,
kura adrese tiek mainīta, nosūta pārējiem Līdzējiem paziņojumu vai
dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.
5.9. Ja kādi noteikumi nav atrunāti Līgumā, Līdzēji piemēro Latvijas
Republikas likumdošanā paredzētos noteikumus, kas atbilst Līguma
mērķim un saturam. Ja kādi no Līguma noteikumiem juridiski nav spēkā,
tas nerada atlikušo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā
neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem, Līguma mērķim un saturam
atbilstošiem noteikumiem.
5.10. Līdzēji nav atbildīgi par no Līguma izrietošo saistību neizpildi, ja
šāda saistību neizpilde radusies nepārvarama spēka rezultātā, un šis
nepārvaramais spēks turpinājies vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Par
nepārvaramu spēku Līguma izpratnē uzskatāms: karš, dabas stihijas,
izmaiņas likumdošanas aktos vai valsts pārvaldes institūciju izdotas
pavēles vai norādījumi vai kāds cits līdzīgs notikums, kas ietekmē no
Līguma izrietošo saistību izpildi, un, kas nav rezultāts kādām Līdzēju
darbībām vai bezdarbībai, un, ko Līdzēji nav paredzējuši vai nebija
spējīgi paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvarams spēks
turpinās ilgāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas, Līdzējiem ir tiesības
pirms termiņa izbeigt no Līguma izrietošās attiecības.

