LĪGUMS PAR AUTOTRANSPORTA
TEHNISKO APKOPI UN REMONTU Nr. __________
Rīgā

2019.gadā ___. __________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dorfmana serviss", reģistrācijas Nr. LV40003494887,
turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa Dmitrija Pavlova personā, kas darbojas uz statūtu
pamata, no vienas puses, un ________________________________, reģistrācijas Nr.
_____________________________,
tās
valdes
locekļa
(priekšsēdētāja)
_____________________________
personā,
kas
darbojas
uz
_______________________________, turpmāk saukts Pasūtītājs, no otras puses, kopā dēvēti
Puses noslēdz sekojošu līgumu:
1. Izpildītājs apņemas veikt a/m _____________________ (valsts reģ. Nr. ___________,
šasijas Nr. ____________________________ ) remontu. Līguma izpildi Izpildītājs veic
ar saviem materiāliem un tehnisko nodrošinājumu.
2. Līgumā minēto darbu izmaksas tiek noteiktas pēc abpusējas rakstiskas saskaņošanas.
3. Izpildītājs apņemas 10 darba dienu laikā, pēc remontdarbu pieteikšanas, izpildīt
pieteiktos remontdarbus vai plānotos remontdarbus, kas saistīti ar a/m tehnisko apkopi.
Gadījumā, ja ir nepieciešams pasūtīt rezerves daļas par remontdarbu izpildes termiņu var
vienoties, bet tas nevar būt ilgāks par 30 dienām no remontdarbu pieteikšanas dienas.
4. Ārkārtas situācijas gadījumā, ja ir nepieciešams nekavējoties veikt Pasūtītāja a/m
remontdarbus, Izpildītājs apņemas veikt remontdarbus 3 dienu laikā (ja ir pieejamas
nepieciešamās rezerves daļas).
5. Izpildītājs apņemas sagatavot Pasūtītāja a/m ikgadējai tehniskajai apskatei.
6. Apmaksas nosacījumi:
6.1. Pasūtītājs izpildīto darbu apmaksā 5 darba dienu laikā pēc faktiski izpildītā darba
pieņemšanas un pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pasūtītāja pārstāvis, parakstot
līgumu, personīgi atbild kā pats pasūtītājs par darba apmaksas veikšanu.
6.2. Pasūtītājam pirmajiem 3 (trīs) pirkumiem tiek noteikts 300 EUR (trīs simti eiro un
00 centi) liels kredīta limits, pēc tam, ja Pasūtītājs ir savlaicīgi veicis šos
maksājumus, kredīta limits tiek noteikts 700 EUR (septiņi simti eiro un 00 centi)
apmērā (Pasūtītāja īpašumā esošajām a/m).
6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs savlaicīgi neapmaksā rēķinus, Izpildītājam ir tiesības
piestādīt soda rēķinu Pasūtītājam 1 % apmērā par katru nokavēto dienu pēc rakstiska
brīdinājuma par maksājuma kavēšanu saņemšanas.
7. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu kalendāro gadu, vai līdz
brīdim, kad Puses pilnībā izpildīs savas saistības. Ja ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) dienu
pirms Līguma darbības termiņa beigām neviena no Pusēm rakstiskā formā nepaziņos
otrai Pusei par vēlēšanos grozīt vai izbeigt šo līgumu, tad Līgums pagarinās vēl uz 1
(vienu) gadu ar tiem pašiem noteikumiem.
8. Ja Puses vai viena no Pusēm nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu
dēļ, kurus radījusi nepārvarama vara (force majeure) dabas stihijas, militāru akciju,
blokādes vai citā veidā, Puses nenes atbildību par saistību pilnīgu vai daļēju
neizpildi. Šādā gadījumā puses var vienoties par saistību daļēju izpildi, saistību
izpildes termiņa atlikšanu vai arī par Līguma darbības izbeigšanu.
9. Strīdi, kas radušies šā Līguma izpildes gaitā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj
vienoties pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība un prasība, kas izriet no līguma,
kas skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Rīgas
pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, ko puses nosaka par pirmās instances tiesu,
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

10. Līgums parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Šo Līgumu Puses var grozīt un papildināt par to rakstveida vienojoties.
12. Šo Līgumu pirmstermiņa var lauzt vienpusēji, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei 30
(trīsdesmit) dienu iepriekš.
13. Ja vienai no Pusēm mainās adrese vai citi rekvizīti, tad par to 10 (desmit) darba
dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
14. Pušu rekvizīti un paraksti
IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS

SIA ”Dorfmana serviss”
Juridiskā adrese:
Liepājas iela 48a, Rīga, LV1002

Juridiskā adrese:

Atrašanas vieta:
Liepājas iela 48a, Rīga, LV1002

Atrašanas vieta:

PVN Reģistrācijas nr.:
LV40003494887
Tel.: 67331206, 27889941

PVN Reģistrācijas nr.:

Banka:
A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78UNLA0050009824868

Banka:

Dmitrijs Pavlovs
Valdes loceklis

_____________________________

Tel.:

z.v.

Kods:
Konts:

z.v.

Pielikums Nr.1
Sadarbības līgumam nr.____________
Kas noslēgts 2019.gadā ____.____________

Pilnvaroto personu saraksts

1.

Pasūtītājs pilnvaro turpmāk minētas personas Pasūtītāja vārdā sastādīt un parakstīt
Pasūtījumu, parakstīt un saņemt rēķinus, saņemt Preci, parakstīties Pasūtītāja vārdā:
Vārds, Uzvārds
1)

Personas kods

Amats

Tālrunis

Paraksta paraugs

2)
3)
4)

2.
3.
4.

Pasūtītājs apņemas nekavējoties rakstveida informēt Izpildītāju par pilnvarotās
(pilnvaroto) personas (personu) maiņu.
Šis pielikums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei, un pēc tā parakstīšanas
kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.
Dati par grāmatvedību:
Vārds, uzvārds
1)

Personas kods

Tālrunis

Paraksta paraugs

2)

Izpildītājs

Pasūtītājs

Dmitrijs Pavlovs
Valdes loceklis

______________________

z.v.

zv.

