PREČU PIEGĀDES LĪGUMS
2015.gada 3.decembrī

Talsi,

SIA „______”, reģ.Nr.________, juridiskā adrese ______________, turpmāk tekstā Pārdevējs, tās
valdes locekļa __________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un
SIA „_______” , reģ.Nr.________, juridiskā adrese __________, turpmāk tekstā Pircējs, tās direktora
____________ personā, no otras puses;
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Visa šī Līguma darbības laikā Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs iegādājas un apmaksā:
Koka kastītes (turpmāk tekstā saukta Prece).
1.2. Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Preci atsevišķās partijās saskaņā ar rakstiskiem Pircēja
pasūtījumiem. Pasūtījumi var tik nosūtīti un apstiprināti gan pa elektronisko pastu, gan fiziski klātienē
un Puses apņemas uzskatīt šādus pasūtījumus par sev juridiski saistošiem saskaņā ar šo līgumu.
1.3. Preces nosaukumu, skaitu, cenu un citus parametrus Puses nosaka pirms katras kārtējās Preces
partijas piegādes katrā gadījumā atsevišķi un norāda preču pavadzīmē-rēķinā, kas ir šī Līguma
pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa (turpmāk tekstā saukta PPR).
1.4. Pārdevējs pārdod Preci, pamatojoties uz PPR.
1.5. Pircējs preču pasūtījumā norāda personu, kas norādītajā saņemšanas adresē ir tiesīga pieņemt
Preces un parakstīt PPR par preces saņemšanu. Ja Pasūtījumā netiek norādīta konkrēta persona, kas
tiesīga pieņemt preces, Pārdevējs ir tiesīgs nodot kravu jebkuram kravas saņēmēja pārstāvim bez
īpaša pilnvarojuma.
2. PREČU CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Pircējs par saņemto Preci norēķinās 30 dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas
no Pircēja puses, ja vien starp pusēm nav panākta vienošanās par citu samaksas kārtību vai preču
atgriešanu pārdevējam.
2.2. Norēķini tiek veikt ar kredītiestāžu starpniecību, pārskaitot maksājumus uz Pārdevēja šajā līgumā
norādīto norēķinu kontu.
2.3. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad tas ir ieskaitīts Pārdevēja bankas norēķinu kontā.
2.4. Saņemtie maksājumi sākotnēji tiek ieskaitīt iespējamā līgumsoda dzēšanai, bet pēc tam
pamatparāda dzēšanai.
2.5. Visi maksājumi un summas šajā Līgumā, šī līguma pielikumos un uz šī līguma un tā pielikumu
pamata izsniegtos finanšu dokumentos, ir norādīti un jāveic eiro.
3. PREČU SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Katrā gadījumā, kad Pircējs vēlas iegādāties Preces partiju, Puses savā starpā saskaņo Preces
kārtējās partijas pirkšanas un ja nepieciešams, arī piegādes laiku un citus noteikumus, pamatojoties uz
saņemto rakstisko pasūtījumu no Pircēja, saskaņā ar šī Līguma punktu 1.2. Pircējam nav tiesības
mainīt pasūtījuma noteikumus, kuru Pārdevējs ir apstiprinājis un pieņēmis izpildei.
3.6. Pircējam Preces nodod Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē atbilstoši šī Līguma noteikumiem un
parakstot PPR 4-os eksemplāros (divus PPR eksemplārus nodod Pircējam, un divi eksemplāri paliek
pie Pārdevēja). Preču nodošanas faktu apliecina pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins.
3.7. Pēc PPR parakstīšanas un preču pieņemšanas Pircējs vairs nav tiesīgs izteikt pretenzijas un
iebildumus par preces daudzuma, marķējuma, iepakojuma, cenas un kvalitātes neatbilstību PPR
norādītajam, izņemot pretenzijas par preces kvalitāti slēptu defektu (trūkumu) gadījumā.
3.8. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt pārdot un piegādāt Pircējam jaunu Preču partiju, ja uz pasūtījuma
izdarīšanas brīdi Pircējam ir parāds.

3.9. Pircējs nerealizētās kastītes ir tiesīgs atdot atpakaļ Pārdevējam, un ja Pircējs jau ir veicis samaksu
par tām, tad Pārdevējam ir pienākums atmaksāt par tām saņemto samaksu.
4. ATBILDĪBA, KVALITĀTE UN PRETENZIJAS
4.1. Katra no Pusēm ir atbildīga otrai Pusei par visiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi ar savu darbību
vai bezdarbību, ja vien tam par pamatu nav bijuši nepārvaramas varas apstākļi.
4.2. Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentu 0,5% procentu apmērā par katru maksājumu
kavējuma dienu no kavētās maksājumu summas. Apmaksas kavējuma gadījumā visas no Pircēja
saņemtās naudas summas bez sevišķa brīdinājuma vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda apmaksā un
tikai pēc tam preču pirkuma apmaksā. Pircējs piekrīt necelt iebildumus par šādu apmaksas
ieskaitīšanas kārtību.
4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no galveno saistību izpildes.
4.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību kvalitātes prasībām.
4.5. Pretenziju par preces kvalitātes trūkumiem slēptu defektu (trūkumu) gadījumā Pircējs tiesīgs
iesniegt Pārdevējam 10 (desmit) dienu laikā no Preču pieņemšanas. Pircēja iesniegto Pretenziju
izskatīšanas laiks tiek noteikts, ne ilgāks par desmit dienām.
4.6. Pircējs ir atbildīgs par kastīšu uzglabāšanu sausā un tīrā vietā. Pārdevējs ir tiesīgs no Pircēja
nepieņemt atpakaļ nerealizētās kastītes, ja tās būs uzglabāšanas laikā mehāniski bojātas, nosmērētas
vai tas būs bojātas mitruma ietekmē.
5.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu savstarpējo saistību izpildei .
5.2. Līdz ar līguma spēkā stāšanos spēku zaudē jebkura sarakste starp Pusēm, kas notikusi pirms šī
līguma noslēgšanas.
5.3. Jebkuri grozījumi un papildinājumi līgumā izdarāmi rakstiski.
5.4. Puses Līgumu var lauzt jebkurā laikā pēc pušu savstarpējas vienošanās, vai arī viena no pusēm,
ja rakstveidā par to brīdina otru pusi 30 dienas iepriekš.
5.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts LR tiesā.
5.6. Šis līgums ir sastādīts uz 2 lapām, latviešu valodā, 3 vienādos eksemplāros, pa vienam katrai no
Pusēm.
5.7. Šī līguma sadaļu nosaukumi ir paredzēti tikai līguma ērtākai pārskatāmībai un nevar tikt
izmantoti šī līguma tulkošanai.
6.Pušu, rekvizīti, adreses un paraksti.
Pārdevējs:

SIA “____”

Pircējs:

SIA „_____”

Reģ. Nr.
Juridiskā
adrese
Banka
Konta numurs
e-mail

Reģ. Nr.
_______________________
Juridiskā
adrese
Banka
Konta numurs
e-mail

Pārdevēja
paraksts:

Pircēja
Paraksts:

___________________ z.v.

___________________ z.v.

