PASŪTĪJUMA LĪGUMS
Rīgā,
AS "Sadales tīkls"
(turpmāk – Pasūtītājs)
Reģistrācijas numurs: 40003857687
PVN maksātāja numurs: LV40003857687
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
[..], kuru pārstāv[..];

SIA "HCT AUTOMOTIVE"
(turpmāk – Izpildītājs)

un

Reģistrācijas numurs: 40003088088
PVN maksātāja numurs: LV40003088088
Adrese: Vienības gatve 181, Rīga, LV-1058
[..], kuru pārstāv[..];

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", vienojas par šādiem līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums):

SPECIĀLIE NOTEIKUMI
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Izpildītājs pārdod un piegādā Pasūtītājam elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes (turpmāk – Pasūtījums),
bet Pasūtītājs apmaksā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto Pasūtījumu. Pasūtījuma specifikācija ir norādīta
Līguma pielikumā (Pasūtījuma specifikācija).
Pasūtījuma ietvaros tiek:
1.2.1. ☒ veikts preces pirkums;
1.2.2. ☒ nodrošināta preces piegāde līdz Pasūtītāja norādītājai vietai;
1.2.3. ☐ nodrošināta preces uzstādīšana;
1.2.4. ☒ sniegts tehnisko apkopju pakalpojums.

1.2.

2.

Līguma summa

2.1.

Kopējā samaksa par veikto Pasūtījumu tiek noteikta līdz 1 051 059.24 EUR (viens miljons piecdesmit viens
tūkstotis piecdesmit deviņi euro un 24) (turpmāk – Līguma summa), ko veido līgumcena līdz 868 644.00 EUR
(astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Līgumcena)
un PVN 21% apmērā, kas ir līdz 182 415.24 EUR (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecpadsmit
euro un 24 centi).
Līguma speciālie noteikumi neparedz norēķinu kārtību, kas ir atšķirīga no Līguma vispārīgajos noteikumos
noteiktās norēķinu kārtības. Līguma ietvaros priekšapmaksa nav noteikta.

2.2.

3.

Līguma termiņš

3.1.
3.2.

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
Izpildītājs izpilda Pasūtījumu Līgumā noteiktajā kārtībā un pielikumā noteiktajos termiņos.

4.

Garantijas termiņš

4.1.

Izpildītā Pasūtījuma garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas
dienas.

5.

Līguma izpildes nodrošinājuma summa

5.1.

20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes
nodrošinājumu 20 000.00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā (turpmāk – Līguma izpildes
nodrošinājums).

6.

Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

6.1.

Līguma ietvaros apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.

7.

Papildu līgumsodi

7.1.

Līguma speciālie noteikumi papildu līgumsodus neparedz.

8.

Papildu noteikumi

8.1.

Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu noteikumiem:
8.1.1. Izpildītājs nodrošina preces ievadinstruktāžu un apmācību pirms preces nodošanas lietošanā.

9.

Līguma pielikumi

9.1.
9.2.

Pielikums Nr. 1 – Pasūtījuma specifikācija.
Pielikums Nr. 2 – Pilnvarotās personas un kontaktpersonas.

10.

Līdzēju paraksti

10.1.

Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma
pielikumiem to pievienotajā redakcijā.
Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Izpildītājs ar drošu
elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma
parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: dokumentiem@sadalestikls.lv. Līguma parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

10.2.

PASŪTĪTĀJS
AS "Sadales tīkls"

IZPILDĪTĀJS
SIA "HCT AUTOMOTIVE"

[..]

[..]

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm

