
 

 
 

Rīgā 2018. gada __.____________         

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/316 

 

Par Volkswagen markas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu 

veikšanu 
(iepirkums LB/2018/42) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. 

gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no vienas 

puses, un SIA "Moller Auto Latvia" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās Volkswagen 

dīlera centra "Moller Auto Lidosta" direktora Andra Griķa personā, kas rīkojas saskaņā 

ar 2018. gada 12. janvāra pilnvaru, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs 

atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA Volkswagen 

markas transportlīdzekļiem (tālāk tekstā – transportlīdzekļi; saraksts norādīts LĪGUMA 

3. pielikumā) konstatēto defektu un trūkumu novēršanu (tālāk tekstā – remonts) un 

nodrošināt transportlīdzekļu tehnisko apskašu un apkopju veikšanu atbilstoši 

automobiļa ražotāja noteiktajām prasībām (tālāk tekstā – tehniskās apkopes; remonts 

un tehniskās apkopes kopā tālāk tekstā – DARBS) IZPILDĪTĀJA autoservisā 

Volkswagen centrs "Moller Auto Lidosta", Ulmaņa gatvē 86, Rīgā (tālāk tekstā – 

autoserviss), saskaņā ar sarunu procedūras LB/2018/42 nolikumu, IZPILDĪTĀJA 

piedāvātajiem finanšu nosacījumiem sarunu procedūrā LB/2018/42 (LĪGUMA 

1. pielikums) un šā LĪGUMA noteikumiem. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs uzdot IZPIDLĪTĀJAM veikt DARBA izpildi no 2018. 

gada 19. septembra līdz 2020. gada 18. septembrim (precīzs DARBA izpildes 

nodrošināšanas sākuma termiņš katram transportlīdzeklim norādīts transportlīdzekļu 

sarakstā (LĪGUMA 3. pielikums)). 

2.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz LĪGUMA  

2.1. punktā noteiktajā periodā uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt PASŪTĪTĀJA transportlīdzekli DARBA 

veikšanai ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieteikuma par 

DARBA veikšanas nepieciešamību saņemšanas pa tālruni + 371 67860510 vai e-pastu 

moller@moller.lv.  

2.4. IZPILDĪTĀJS apņemas ne vairāk kā 1 (vienas) darbadienas laikā pēc 

transportlīdzekļa pieņemšanas autoservisā, pirms pasūtītā DARBA izpildes, sagatavot 

un nosūtīt pa faksu vai e-pastu LĪGUMA 12.1. punktā norādītajai PASŪTĪTĀJA 

kontaktpersonai saskaņošanai atbilstošu DARBA izmaksu tāmi, norādot tajā veicamo 
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darbu, rezerves daļu un materiālu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu, rezerves 

daļu un materiālu izmaksas, piemērotās atlaides, kā arī DARBA izpildes termiņu, kas 

nepārsniedz LĪGUMA 2.5. punktā noteiktos DARBA izpildes termiņus. 

2.5. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt DARBA izpildi šādos termiņos: 

2.5.1. veikt transportlīdzekļa remonta darbu izpildi ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) 

kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA transportlīdzekļa pieņemšanas autoservisā; 

2.5.2. veikt transportlīdzekļa tehnisko apkopi ne vairāk kā 3 (triju) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA automobiļa pieņemšanas autoservisā. 

2.6. LĪGUMA 2.3., 2.5.1. un 2.5.2. punktā minētos termiņus ir iespējams pagarināt, ja 

tam rakstiski piekrīt PASŪTĪTĀJS. 

2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt izpildītā DARBA un 

DARBA izpildei izmantoto transportlīdzekļa rezerves daļu un materiālu kvalitāti 12 

(divpadsmit) mēnešus no DARBA izpildes dienas bez nobraukuma ierobežojuma (tālāk 

tekstā – GARANTIJAS LAIKS), izņemot gadījumus, kad DARBA izpildē izmantoto 

rezerves daļu vai materiālu trūkumi radušies normāla nolietojuma rezultātā. 

3. TRANSPORTLĪDZEKĻA NODOŠANAS UN DARBA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Transportlīdzekli DARBA veikšanai IZPILDĪTĀJAM nodod PASŪTĪTĀJA 

pārstāvji (saraksts LĪGUMA 2. pielikumā). Nododot transportlīdzekli, IZPILDĪTĀJS 

un PASŪTĪTĀJA pārstāvis uzraksta un paraksta pasūtījuma dokumentu, kurā norādīti 

PASŪTĪTĀJA pieprasītie darbi, kā arī transportlīdzekļa ārējie un salona bojājumi, ja 

tādi konstatējami, 2 (divos) eksemplāros. Viens pasūtījuma dokumenta eksemplārs tiek 

nodots PASŪTĪTĀJA pārstāvim, otrs – IZPILDĪTĀJAM.  

3.2. IZPILDĪTĀJS uzsāk DARBU tikai pēc PASŪTĪTĀJA Aizsardzības pārvaldes 

vadītāja vai LĪGUMA 12.1. punktā norādītās PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas rakstiska 

akcepta uz LĪGUMA 2.4. punktā minētās DARBA izmaksu tāmes saņemšanas. 

3.3. Ja DARBA veikšanas laikā rodas nepieciešamība veikt papildu pasākumus, kuri 

nav norādīti ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā DARBA izmaksu tāmē, IZPILDĪTĀJS 

nekavējoties pa telefonu informē LĪGUMA 12.1. punktā norādīto PASŪTĪTĀJA 

kontaktpersonu, uzraksta DARBA izmaksu papildu tāmi un, izmantojot faksu vai 

e-pastu, nosūta to LĪGUMA 12.1. punktā norādītajai PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai. 

Pēc PASŪTĪTĀJA Aizsardzības pārvaldes vadītāja vai LĪGUMA 12.1. punktā 

norādītās PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas rakstiska akcepta uz DARBA izmaksu 

papildu tāmes saņemšanas, IZPILDĪTĀJS uzsāk papildu pasākumu veikšanu, kā arī 

veic papildinājumus savā pasūtījuma dokumenta eksemplārā, norādot PASŪTĪTĀJA 

akceptētos papildu pasākumus. 

3.4. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBA izpildes ietvaros izmantot jaunas oriģinālas 

rezerves daļas vai ekvivalentas (analogas) jaunas rezerves daļas, kas atbilst attiecīgā 

transportlīdzekļa ražotāja noteiktajām prasībām. 

3.5. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka DARBS tiek veikts saskaņā ar transportlīdzekļa 

ražotāja noteikto metodiku, kas cita starpā nosaka arī to, ka DARBA izpildē ir 

jāizmanto attiecīgās markas transportlīdzekļa ražotāja metodikai atbilstoši instrumenti, 

tehniskās iekārtas un atbilstoši apmācīts personāls. 
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3.6. PASŪTĪTĀJS apņemas nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par pretenzijām, kas 

attiecas uz DARBA kvalitāti vai termiņu. 

3.7. Gan DARBA veikšanas pārtraukuma, gan rezerves daļu piegādes laikā 

IZPILDĪTĀJS nodrošina transportlīdzekļa atrašanos IZPILDĪTĀJA autoservisa telpās 

vai autoservisa teritorijā esošajā, apsargātā, apgaismotā un norobežotā autostāvvietā. 

3.8. PASŪTĪTĀJA pārstāvim DARBA izpildes laikā ir tiesības atrasties IZPILDĪTĀJA 

autoservisa remontu zonā. IZPILDĪTĀJS iepazīstina PASŪTĪTĀJA pārstāvi ar 

noteikumiem, kādi tam jāievēro, uzturoties IZPILDĪTĀJA autoservisa remontu zonā. 

4. TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSNIEGŠANA PĒC DARBA VEIKŠANAS 

4.1. Par DARBA izpildi IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA informēšanu, nosūtot 

faksu vai e-pastu LĪGUMA 12.1. punktā minētajai kontaktpersonai. Transportlīdzekli 

no IZPILDĪTĀJA saņem LĪGUMA 2. pielikumā norādītie PASŪTĪTĀJA pārstāvji.  

4.2. Saņemot transportlīdzekli, IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJA pārstāvis papildina un 

paraksta LĪGUMA 3.1. punktā minēto pasūtījuma dokumentu, kurā norādīti 

transportlīdzekļa ārējie un salona bojājumi, ja tādi konstatējami, kā arī norādīti 

PASŪTĪTĀJA sākotnēji pieprasītie darbi un saskaņā ar LĪGUMA 3.3. punktu 

akceptētie papildu pasākumi. Abu PUŠU pārstāvju parakstītais pasūtījuma dokuments 

tiek nodots PASŪTĪTĀJA pārstāvim. 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Par veikto DARBU IZPILDĪTĀJS sagatavo rēķinu atbilstoši saskaņotajai DARBA 

izmaksu tāmei un DARBA izmaksu papildu tāmei (ja tāda ir) saskaņā ar LĪGUMA  

1. pielikumā noteikto autoservisa vienas darba stundas cenu un atlaidi transportlīdzekļu 

rezerves daļām. IZPILDĪTĀJS rēķinā atsevišķi norāda DARBAM izmantoto detaļu 

cenas un piemērotās atlaides, materiālu izmaksas un patērētās darba stundas. 

5.2. IZPILDĪTĀJS nosūta LĪGUMA 5.1. punktā minēto rēķinu PASŪTĪTĀJA 

Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt 

PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. 

Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā 

nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

5.3. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda rēķina un 

veikto DARBU atbilstību LĪGUMA nosacījumiem un pieņem DARBA izpildi, vai, ja 

pārbaudes laikā konstatēts rēķina vai veiktā DARBA trūkums vai neatbilstība 

LĪGUMA nosacījumiem, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu apmaksāt 

rēķinu. 

5.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par rēķina iesniegšanas dienu 

uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā apmaksāt 

rēķinu minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu, ja 

PASŪTĪTĀJS ir atzinis atkārtoti iesniegto rēķinu un veikto DARBU par LĪGUMA 

nosacījumiem atbilstošu. 

5.5. PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas un 

DARBA izpildes pieņemšanas. 

mailto:rekini@bank.lv
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6. DARBA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Ja pēc DARBA pieņemšanas un rēķina apmaksas PASŪTĪTĀJS konstatē DARBA 

trūkumu, defektu vai PASŪTĪTĀJAM rodas cita veida iebildumi pret IZPILDĪTĀJA 

veiktā DARBA kvalitāti (tālāk tekstā – DARBA trūkums) un tie nav saistīti ar DARBA 

izpildē izmantoto rezerves daļu vai materiālu trūkumiem, kas radušies normāla 

nolietojuma rezultātā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības GARANTIJAS LAIKĀ nosūtīt 

IZPILDĪTĀJAM pretenziju.  

6.2. IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jānovērš pretenzijā minētais DARBA 

trūkums ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc pretenzijas 

saņemšanas. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt DARBA 

trūkuma novēršanu, termiņu ir iespējams pagarināt, ja tam rakstiski piekrīt 

PASŪTĪTĀJS. 

6.3. Vienlaikus ar DARBA trūkuma novēršanu IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA trūkuma novēršanas aktu. 

6.4. Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBA trūkuma novēršanu LĪGUMA 6.2. punktā 

noteiktajā termiņā, t.sk. LĪGUMA 6.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, 

vai DARBA trūkuma novēršana nav kvalitatīva, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem 

ieskatiem uzdot DARBA trūkuma novēršanu citam izpildītājam. IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums samaksāt par cita izpildītāja veikto DARBA trūkuma novēršanu 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

6.5. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem nodrošina DARBA trūkuma novēršanas 

ietvaros izmantoto transportlīdzekļa rezerves daļu kvalitāti 12 (divpadsmit) mēnešus 

bez nobraukuma ierobežojuma. 

6.6. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi, 

IZPILDĪTĀJA DARBA trūkuma novēršanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja, veicot DARBU, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz 

otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru 

gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta 

pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE.  

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis LĪGUMA 3.4. vai 3.5. punkta noteikumus, kā 

rezultātā attiecībā uz attiecīgo transportlīdzekli vairs nav spēkā transportlīdzekļa 

ražotāja noteiktā transportlīdzekļa kopējā vai attiecīgā mezgla/sastāvdaļas garantija un 

PASŪTĪTĀJAM šādas garantijas zuduma rezultātā ir radušies zaudējumi, 

IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus. Šis LĪGUMA punkts paliek 

spēkā arī tad, ja kāda no PUSĒM vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA, vai LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

7.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.3., 2.4., 2.5.1., 2.5.2. vai 6.2. punktā noteikto 

termiņu, vai LĪGUMA 2.6. vai 6.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarināto termiņu, 

IZPILDĪTĀJS par katru nokavēto kalendāro dienu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no summas, kas PASŪTĪTĀJAM jāmaksā 

par attiecīgo DARBU saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu, bet kopā ne vairāk 
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kā 10% (desmit procentu) no summas, kas PASŪTĪTĀJAM jāmaksā par attiecīgo 

DARBU saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu.  

7.4. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem IZPILDĪTĀJAM. 

7.5. Ja PASŪTĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.5. punktā noteikto samaksas termiņu, par katru 

nokavēto darbadienu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas 

desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas, bet kopā ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) no savlaicīgi nesamaksātās summas. PASŪTĪTĀJS veic 

līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.6. Ja nokavēta kādas LĪGUMĀ noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes 

termiņa, un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā 

arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes 

dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav 

tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 
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10.1. PASŪTĪTĀJS, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesīgs 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.3., 2.4., 2.5.1., 2.5.2. vai 6.2. punktā noteikto 

termiņu, vai LĪGUMA 2.6. vai 6.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarināto termiņu vairāk 

nekā 10 (desmit) kalendārās dienas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 5.1. vai 6.4. punkta 

noteikumus; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.1.1. vai 10.1.2. 

punktu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1,000.00 EUR (viens 

tūkstotis euro) apmērā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas. 

10.3. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no LĪGUMA, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas 

apstākļi turpinās ilgāk nekā mēnesi. 

10.4. LĪGUMA izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS nekavējoties nodod 

transportlīdzekli PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. Līdz 

LĪGUMA izbeigšanai PUSES veic savstarpējos norēķinus (PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM tikai par pienācīgi izpildīto DARBU). 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties 

pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

11.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona saistībā ar LĪGUMA izpildi ir PASŪTĪTĀJA 

Aizsardzības pārvaldes darbinieks [..]. 

12.2. LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA 

darbinieki: 

12.2.1. izmantojot telefonu, faksu vai e-pastu, pieteikt DARBA veikšanas 

nepieciešamību – Aizsardzības pārvaldes darbinieks [..] vai Aizsardzības pārvaldes 

darbinieks [..];  

12.2.2. pieņemt DARBA izpildi un atteikt rēķina apmaksu, parakstīt LĪGUMA 3.6. un  

6.1. punktā minēto pretenziju, kā arī saskaņot DARBA trūkumu novēršanas termiņa 

pagarinājumu – Aizsardzības pārvaldes vadītājs [..] vai Aizsardzības pārvaldes 

darbinieks [..]; 

12.2.3. parakstīt LĪGUMA 3.1. un 4.2. punktā minēto pasūtījuma dokumentu – 

LĪGUMA  

2. pielikumā minētie PASŪTĪTĀJA pārstāvji. 
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12.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.4. LĪGUMA pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.5. LĪGUMS uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 

2. pielikums uz 1 (vienas) lapas un 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236, norēķinu konts Latvijas Bankā, Nr. LV35 LACB 

0EUR 1750 5010 0, BIC kods LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Moller Auto Latvia", S. Eizenšteina iela 10, Rīga, LV-

1079, Latvija, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 

[..] un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. [..]. Norēķinu konts: Luminor Bank AS, Nr. [..]. 

PASŪTĪTĀJS 
IZPILDĪTĀJS 

_______________ ______________ 
(Personiskais paraksts) 

 

2018. gada __ . __________ 

(Personiskais paraksts) 

 

2018. gada __ . ___________ 
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1. pielikums 

2018. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2018/316 

(iepirkums LB/2018/42) 

 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTIE FINANŠU NOSACĪJUMI 

 

IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA Volkswagen markas transportlīdzekļu 

tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanu IZPILDĪTĀJA autoservisā Volkswagen 

centrs "Moller Auto Lidosta", Ulmaņa gatvē 86, Rīgā, saskaņā ar šādiem izmaksu 

nosacījumiem: 

Nr. 

p.k. 

Izmaksu nosacījums Piedāvājums 

 

1. Autoservisa vienas darba stundas cena EUR (euro) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (ieskaitot piedāvāto atlaidi)* 
39.57 

2. Atlaide rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem** 

(procentos no IZPILDĪTĀJA noteiktās mazumtirdzniecības 

cenas)  

5% 

* Minētajā cenā ir iekļautas visas ar LĪGUMA savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas, kas 

nepieciešamas LĪGUMA saistību izpildei, kā arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli un maksu par materiāliem un rezerves daļām. 

** Minētā atlaide ir spēkā visā LĪGUMA darbības laikā attiecībā uz visiem rezerves daļu veidiem 

(oriģinālajām un analogajām rezerves daļām) neatkarīgi no veicamo tehniskās apkopes darbu vai 

remontu apjoma un regularitātes.  
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2. pielikums 

                                                                                                2018. gada __ . _______ 

līgumam Nr. LB-07/2018/316 

(iepirkums LB/2018/42) 

 

PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVJU SARAKSTS1 

 

[..]. 

 

 

 

                                                 

1 LĪGUMA 2. pielikumā ir norādīts sākotnējais PASŪTĪTĀJA pārstāvju saraksts. LĪGUMA izpildes 

laikā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc nepieciešamības grozīt PASŪTĪTĀJA pārstāvju sarakstu, par to 

rakstiski informējot IZPILDĪTĀJU. 
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3. pielikums 

2018. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2018/316 

(iepirkums LB/2018/42) 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻU SARAKSTS 

Nr. 

p.k. 
Marka, modelis 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Izlaiduma gads 

LĪGUMĀ 

paredzētā 

DARBA izpildes 

nodrošināšanas  
sākuma datums 

1. VW Passat 2.0 TDI KE 3540 2015 31.10.2018. 

2. VW Passat 2.0 TDI KE 2959 2015 28.10.2018. 

3. VW Passat 2.0 TDI KE 2954 2015 28.10.2018. 

4. VW Multivan 2.0 TDI FL 8818 2015 19.09.2018. 

 


