
 
Līgums  

Par traktora piekabes iegādi 
 
Kalupē                                                                                              2014.gada  15.decembrī    
 
Kalupes pagasta pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr. 90000030396, juridiskā adrese Ezeru iela 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kuras intereses pārstāv Kalupes pagasta pārvaldes 
vadītāja Ināra Ūbele, turpmāk šī līguma tekstā „Pircējs”,  no vienas puses, un 
SIA „GABOTEH”, reģistrācijas Nr. 41503041552, tā valdes priekšsēdētāja Guntara Bulgača 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras 
puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm,  
pamatojoties uz Kalupes pagasta pārvaldes rīkotā iepirkumā  „Traktora piekabes iegāde” ID Nr. 
KPP 2014/9, turpmāk šā līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem un  09.12.2014. iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets. 
1.1.Puses noslēdz līgumu, kur Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk traktora piekabi saskaņā ar 
tehnisko specifikāciju ( 1.pielikums ), turpmāk – Prece. 
1.2. Preces tehniskā specifikācija noteikta saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu. 
 

2. Līguma darbības laiks. 
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  
2.2. Līguma izpilde tiek noteikta 30 dienu laikā no līguma stāšanās spēkā dienas, t.i. no 2014.gada 

15.decembra  līdz 2015.gada  13.janvārim, vai līdz pilnīgai saistību izpildei. 
 

3. Līguma cena. 

3.1. Līguma cena par Līguma priekšmetā minēto Preču piegādi bez PVN ir EUR 10 561,98(desmit 
tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro98 eurocenti), PVN EUR 2 218,02 (divi tūkstoši divi 
simti astoņpadsmit euro 02 eurocenti), kas kopā ar PVN sastāda EUR 12 780,00 (divpadsmit 
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro 00 eurocenti). 

3.2.  Līguma cenā iekļauta Preču vērtība, izdevumi par traktora piekabes piegādi pasūtītājam un 
izdevumi par  traktora piekabes reģistrāciju Valsts tehnikas uzraudzības aģentūrā. 

3.3. Visā līguma darbības laikā Preču vērtība ir nemainīga. 
 

4. Apmaksas kārtība un termiņi. 
4.1. Apmaksa par piegādātām precēm tiek veikta euro, atbilstoši šī Līguma pielikumā Nr. 1 

„Tehniskā specifikācija” noteiktajām cenām, saskaņā ar Pārdevēja piestādītiem rēķiniem, veicot 
pārskaitījumu uz Pārdevēja rēķinā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā. 

 
5. Pušu pienākumi 

5.1. Pārdevējam jāveic Preces piegādi noteiktajā termiņā. 
5.2. Pārdevējs apņemas bez papildus atlīdzības novērst visus piegādātās Preces trūkumus, kas ir 

konstatēti Preces pieņemšanas laikā. 
5.3. Pārdevējs nav tiesīgs atteikties no uzņemtām saistībām, kaut arī piegādi apgrūtinātu vēlāk 

iestājušies apstākļi. 
5.4. Pircējs apņemas Preci saņemt un samaksāt par to šī Līguma noteiktajā termiņā. 
 

6. Līgumsods 
6.1. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,01% apmērā 

no preču vērtības par katru nokavēto dienu. 
6.2. Par samaksas nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,01% apmērā no  līguma 

kopsummas par katru nokavējuma dienu. 
6.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzības, kas 

radušies otrai pusei no līgumsaistību pārkāpuma. 
 



 


