PIRKUMA–PĀRDEVUMA LĪGUMS Nr. ________
Rīga

_______. gada ___. ___________

SIA Daiļrade Koks, turpmāk tekstā Pārdevējs, tās komercdirektora Anrija Bondara personā, kas rīkojas
pamatojoties uz pilnvaru, no vienas puses,un_______________________________________________________________
_________________________________personā,turpmāk tekstā Pircējs, no otras puses, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1.
Pārdevējs pārdod Pircējam preces, savstarpēji vienojoties par sortimentu, daudzumu un cenu, saskaņā ar klāt
pievienoto specifikāciju vai preču pavadzīmēm–rēķiniem (turpmāk tekstā – PPR).
1.2.
Pārdevējs garantē preces kvalitāti atbilstoši kataloga un specifikācijas norādītajām prasībām. Nekvalitatīvu preci
Pārdevējs pieņem atpakaļ vai apmaina pret kvalitatīvu.
1.3.
Ja prece bojāta Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs vairāk neuzņemas atbildību par piegādātās preces kvalitāti, un par šo
preci Pircējam ir jāizdara apmaksa pilnā apmērā.
1.4.
Pārdevējs sniedz Pircējam visu nepieciešamo informāciju preces pareizai lietošanai.
2. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI.
2.1.
Preču piegāde notiek pusēm savstarpēji vienojoties par Pārdevēja vai Pircēja transportu.
2.2.
Preces daudzuma, cenas un marėējuma atbilstību Preču pavadzīmē-rēķinā norādītajam Pircēja pienācīgi pilnvarota
persona apstiprina ar savu parakstu uz Preču pavadzīmes-rēķina. Par Preces piegādes un/vai nodošanas datumu
Pircējam uzskatāms datums, kuru Pircēja pienācīgi pilnvarota persona atzīmē uz Preču pavadzīmes-rēķina,
tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanu.
2.3.
Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz piegādāto Preci ar brīdi, kad pilnā apmērā veicis samaksu par to . Līdz
samaksas veikšanai pilnā apmērā Pārdevējs patur īpašuma tiesības uz piegādāto Preci. Šī Līguma 3.3. punktā
norādtā samaksas termiņa ietvaros Pārdevējs nav tiesīgs atprasīt Preci no Pircēja, bet gadījumā, ja augšminētā
termiņā Pircējs nav pilnā apmērā veicis samaksu par Preci, Pārdevējs ir tiesīgs šādu Preci atprasīt, saņemot
atpakaļ jebkurā brīdī. Pircējam ir pienākums, atgriezt Pārdevējam neapmaksāto Preci 3 (trīs) dienu laikā no
atbilstošas rakstikas Pārdevēja prasības saņemšanas brīža. Kamēr šāda Pārdevēja prasība nav saņemta, Pircējam
nav tiesību samaksas vietā atgriezt Preci Pārdevējam. Gadījumā, ja Prece ir izlietojama lieta, tad šajā punktā
minētie nosacījumi par Preces atgriešanu Pārdevējam ir attiecināmi arī uz Preces neizlietoto daļu.
2.4.
Preces pieņemšanas laikā, pirms Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas no Pircēja puses, konstatētā nekvalitatīvā
vai bojātā Prece tiek atdota Pārdevējam, kurš, ja atzīst šādus Pircēja iebildumus par pamatotiem, to apmaina laikā,
par kuru Puses savstarpēji vienojas.
2.5.
Atbildība par preces saglabāšanu, viss risks par preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pircējam no brīža,
kad Pircējs pieņēmis preci, par to parakstoties PPR.
2.6.
Pircējs ir atbildīgs par savas pilnvarotās personas vai preču saņēmēja darbībām visā šī Līguma darbības laikā.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1.
Preces apmaksa notiek saskaņā ar atbilstošām preču pavadzīmēm-rēķiniem (PPR).
3.2.
Pircējs apņemās apmaksāt katru PPR, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja norēķinu kontu bankā vai arī
skaidrā naudā, iemaksājot to Pārdevēja kasē.
3.3.
Pircējs apņemas apmaksāt katru PPR ne vēlāk kā __ dienu laikā no tās izrakstīšanas.
3.4.
Gadījumā, ja Pircējs nokavē šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu par piegādāto preci, Pircējs maksā
līgumsodu 0,3% no neapmaksātās PPR summas vai no daļēji apmaksātās PPR summas par katru nokavēto dienu
neprogresējošā kārtībā, sākot ar šī Līguma noteikto apmaksas termiņu. Līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta
dienā, kad visas PPR apmaksāti pilnībā.
3.5.
Ja pircējs kavē līgumā noteikto apmaksas termiņu virs 10 kalendārajām dienām,pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt
preču piegādi un pieprasīt visu uz pēcmaksu izrakstīto rēķinu apmaksu.
4. PRECES CENA, VEIDI UN LĪGUMA SUMMA.
4.1.
Preces cena ir noteikta Latos (LVL) ar nosacījumu, ka 1 EUR=0.702804 LVL. Ja Latvijas Banka maina Lata
(LVL) piesaistes kursu Euro (EUR) valūtai, samazinot Lata (LVL) vērtību (kursu) vairākkā par 1% (Vienu
procentu) salīdzinot ar kursu kādu Latvijas Banka bija noteikusi Preces izsniegšanas dienā, tad ar šo brīdi Pircējs
apņemas apmaksāt Preces vērtību Pārdevējam Euro (EUR) valūtā, pēc Latvijas Bankas kursa, kāds bija preces
izsniegšanas dienā. Pircējam ir tiesības veikt maksājumus arī Latos (LVL), tad jauno preces vērtību nosaka šādi:
maksājuma veikšanas dienā Preces vērtību Euro valūtā (preces izsniegšanas dienā) pārrēķina pēc Latvijas Bankas
jaunā piesasites kursa (Preces apmaksas dienā). Ja Preču pavadzīme-rēķins apmaksāts daļēji, tad šī punkta
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4.2.

4.3.
4.4.

noteikumi piemērojami tikai atlikušajai parāda
daļai. Šī punkta noteikumi ir piemērojami arī tad, ja
Preces apmaksas termiņš nav iestājies.
Preces veidi, daudzums, cenas un atlaides ir norādītas Preču pavadzīmē –rēķinā. Pircējs ar šo apņemas šajā
Līgumā noteiktajā kārtībā veikt samaksu par Precēm atbilstoši Pārdevēja konkrētajā Preču pavadzīmē-rēķinā
norādītajām cenām un atbilstoši Līguma 3.1.punkta nosacījumiem.
Līguma kopējo summu veido visu šī Līguma darbības laikā pārdoto Preču kopējā vērtība, atbilstoši visām šī
Līguma darbības laikā Pārdevēja Pircējam izsniegtajām Preču pavadzīmēm-rēķiniem.
Pārdevējs nosaka kredīta līmeni par neapmaksāto preci Ls ____ (_________) apmērā.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ.
5.1.
Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts līdz _____. gada 31. decembrim.
5.2.
Ja Līguma darbības termiņa izbeigšanās brīdī, kas norādīts šī Līguma 5.1. punktā, kādas no Pircēja saistībām par
preces apmaksu saskaņā ar šo Līgumu nav izpildītas, tad Līguma darbības termiņš pagarinās līdz brīdim, kad
Pircējs ir pilnībā izpildījis savas saistības.
5.3.
Līgums tiek automātiski pagarināts uz vienu gadu, ja neviena no pusēm vienu mēnesi pirms Līguma termiņa
nepaziņo otrai pusei par Līguma izbeigšanu.
6. ĪPAŠI NOTEIKUMI.
6.1.
Pusēm jāpievieno Līgumam:
- reģistrācijas apliecības kopija;
- PVN maksātāja apliecības kopija.
6.2.
Pēc pušu vienošanās, šim Līgumam var tikt pievienots blakuslīgums, kas sīkāk nosaka maksājumu kārtību un kļūs
par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.3.
Gadījumā, ja viena no līgumslēdzējpusēm bez otras puses rakstiskas piekrišanas atkāpjas no šī Līguma saistību
izpildes, kuras norādītas Līgumā, vainīgā puse ir par to materiāli atbildīga.
6.4.
Šo Līgumu var grozīt vai papildināt, pusēm rakstiski vienojoties, kas tiek noformēts ar protokolu, kuru pievieno
Līgumam un kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.5.
Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi lauzt šo Līgumu pirms termiņa gadījumos, kad Pircējs atkārtoti ir nokavējis
Līgumā noteikto maksājuma termiņu. Šādos gadījumos vienīgi Pārdevējam ir tiesības atjaunot Līguma darbību.
7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI.
7.1.
Strīdus un domstarpības, kas rodas saskaņā ar šo Līgumu, puses risina sarunu ceļā. Ja puses nevar panākt
vienošanos, strīds šī Līguma sakarā tiks izšķirts Rīgas Komerciālajā Šķīrējtiesā saskaņā ar Rīgas Komerciālās
Šķīrējtiesas statūtiem un nolikumu viena šķīrējtiesneša sastāvā. Izskatāmā strīda priekšmets – jebkura mantiska
vai nemantiska rakstura nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, t. sk. nesaskaņa vai prasība par Līguma
izpildi, līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzību vai nodrošinājumu, kā arī jebkuras citas nesaskaņas un prasības,
kas skar šo Līgumu, šī Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu.
Rīgas Komerciālās Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un pusēm ir obligāts. Pušu piedalīšanās strīda
izskatīšanā Rīgas Komerciālajā Šķīrējtiesā nav obligāta.
7.2.
Puses ir iepazinušās ar šī Līguma saturu. Tas satur pilnīgu pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai
pusēm rakstiski vienojoties.
7.3.
Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pārdevēja, bet otrs pie Pircēja. Abiem
Līguma eksemplāriem piemīt vienāds juridisks spēks.
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