



	4.pielikums
	Iepirkumam, ID Nr. TNS 2016/1


Pirkuma līgums (Projekts)

Talsos, 		2016.gada ____ . ______________
SIA “_______________________”, vienotās reģ. Nr.__________, adrese:____________, turpmāk tekstā “Pārdevējs”,  kuru pamatojoties uz Statūtiem pārstāv _____________, no vienas puses un SIA „Talsu namsaimnieks” , vienotās reģistrācijas Nr. 41203035896, adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, turpmāk tekstā “Pircējs”, kuru pamatojoties uz Komercpilnvaru Nr.2293 no 11.08.2015. pārstāv valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš, no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
Līguma priekšmets
Pārdevējs apņemas pārdot	(marka, modelis), turpmāk saukta
Prece, atbilstoši iepirkuma nolikuma ar identifikācijas Nr.TNS 2016/1 tehniskajai specifikācijai un pamatojoties uz SIA „Talsu namsaimnieks” Iepirkumu komisijas 2016.gada ___. _________	lēmuma pieņemšanas sēdes protokolu Nr.___, bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Par piegādes brīdi uzskata pieņemšanas - nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.
	Pārdevējs apņemas lietotas specializētas vakuuma slaucīšanas mašīnas piegādi Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu novadā. Šis pakalpojums ietilpst Preces cenā.
	 Pārdevējs apņemas piegādāt Preci par kopējo summu 	EUR (_________eiro) t.sk. PVN 21%, kas sastāda 	EUR (……..eiro) saskaņā ar Pārdevēja finanšu piedāvājumu iepirkumam „Lietotas specializētas vakuuma slaucīšanas mašīnas iegāde”, ID Nr. TNS 2016/1.


Piegāde un norēķinu kārtība.
Apmaksu par Līguma punktā 1.1. minēto Preci Pircējs veic uz piestādītā apmaksas rēķina pamata
	EUR  (___________	eiro), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Pieņemšanas un nodošanas aktu Pircējs paraksta, kad ir guvis pārliecību par Preces atbilstību konkursa nolikuma prasībām. Ja Pircējs konstatē Preces neatbilstību konkursa nolikuma prasībām, Pircējs neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu un piestāda Pārdevējam pretenziju.
	Prece pāriet pilnīgā Pircēja īpašumā un rīcībā pēc pilnas tās vērtības apmaksas. Pārdevējs saglabā Preces īpašumtiesības līdz pilnas tās vērtības apmaksas no Pircēja puses.


Līguma izpildes nosacījumi.
Pārdevējs apņemas nodrošināt Līguma punktā 1.1. minētās Preces piegādi	dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
	Prece Pircējam tiek piegādāta adresē: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads. 

Garantija
Pārdevējs garantē Pircējam, ka tehniskajā specifikācijā norādītajiem agregātiem ir ________ (vārdiem) mēneši garantijas laiks. Garantijas laiks iestājas pēc Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Pušu atbildība un strīdu atrisināšana.
Visi strīdi un domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi tiek atrisinātas pusēm vienojoties, bet ja vienošanās netiek panākta, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
	Ja pasūtījums netiek izpildīts Pārdevēja dēļ un kavēšanās nav saistīta ar „Force Majeure” apstākļiem, tad Pārdevējs maksā soda naudu 0,5% no kopējās pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, sākot no otrās dienas 3.1.punktā noteiktā termiņa iestāšanās iztecēšanas. Sods nedrīkst pārsniegt 10% no Līguma kopējās summas. Ja sods pārsniedz 10% Pircējs ir tiesīgs atteikties no pasūtītās preces un Līgums tiek lauzts.
	Ja apmaksa par preci netiek veikta laikā, tad Pircējs maksā soda naudu 0,5% no kopējās pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, sākot no otrās dienas pēc termiņa iztecēšanas. Sods nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās summas.
Ja Līgums netiek pildīts sakarā „Force Majeure” apstākļiem, par kuriem nekavējoties rakstiski jāinformē viena vai otra puse, to nedrīkst uzskatīt par Līguma nepildīšanu. Līgumsaistības tiek pagarinātas uz laiku, kamēr pastāv „Force Majeure” apstākļi vai sekas. Ja „Force Majeure” apstākļi turpinās vairāk kā 60 dienas, tad pusēm ir tiesības lauzt Līgumu.
	Visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas likumdošanas.

Līguma termiņš.
 Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei.
	 Līgumu var grozīt vai papildināt pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar papildus vienošanos, kuru pievieno līgumam un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Nobeiguma noteikumi.
Šis līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros. Katra no Pusēm saņem vienu eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
	Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad pārējie līguma punkti paliek spēkā.

Pircējs:
SIA „Talsu namsaimnieks” 
Pārdevējs:

Vien.reģ.Nr.41203035896
Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, LV-3201
Banka: AS_____

_____________________E.Bērziņš
Valdes priekšsēdētājs

 





Pušu rekvizīti un juridiskās adreses.

