Iepirkuma līgums par dienesta auto nomu
Nr. 1.-39.1/22
Rīgā

2017.gada. 5.jūnijā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – nomnieks), nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, Aģentūras direktores Ditas Traidās
personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem
Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”, no vienas puses, un
SIA “Transporent” (turpmāk – iznomātājs), reģistrācijas Nr.40003722171, juridiskā
adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētaja Arņa Jaudzema
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību vienpersoniski,
no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, saskaņā ar nomnieka
veiktā atklātā konkursa „Dienesta auto noma”, identifikācijas Nr. VIAA 2017/13, 1.daļas
rezultātiem un izmomātāja piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu par dienesta auto nomu
(turpmāk – līgums), un, kas var tikt finansēts no šādiem finansēšanas avotiem:
1)
valsts budžeta līdzekļiem;
2)
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”
projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001;
3)
projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas
Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014-2020. gada plānošanas
periodā”, vienošanās Nr. 11.1.1.0/15/TP/011;
4)
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas LV 05
“Pētniecība un Stipendijas”, līguma Nr. LV 05;
5)
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība,
prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
6)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr.
8.4.1.0/16/I/001;
7)
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis
“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma
“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”, vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001;
8)
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķis
“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”;
9)
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas izglītības, jaunatnes un sporta jomā 2014.2020.gadam;
10)
citiem ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļiem.

1. Līguma priekšmets
Iznomātājs piešķir tiesības nomniekam par nomas maksu lietot šādus jaunus automobiļus,
turpmāk – „automobiļi”:
Nr.p.
k.
1.

Marka
SEAT

Modelis
ALHAMBRA
Kopā bez PVN:
PVN:
Kopā ar PVN:

Skaits
2

Kopējā cena
(EUR/mēnesī)
1000,48
1000,48
210,10
1210,58

saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
2. Līdzēju tiesības un pienākumi
2.1. Nomnieka tiesības:
2.1.1. visu šī līguma termiņu netraucēti lietot nomātos automobiļus Baltijas valstu teritorijā,
kā arī ar iepriekšēju rakstisku iznomātāja piekrišanu – citās valstīs;
2.1.2. modificēt un uzlabot automobiļa komplektāciju un vērtību, veicot pārveidojumus,
iepriekš tos saskaņojot ar iznomātāju un iegūstot par to viņa rakstisku piekrišanu (izņemot
nomnieka veiktajiem uzlabojumiem, kas saglabā automobili vai pasargā to no pilnīgas vai
daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams saskaņot šādus uzlabojumus ar iznomātāju);
2.1.3. pieprasīt automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt
likvidēt automobiļa darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko automobilim ir
nodarījušas citas personas;
2.1.4. pieņemot automobili:
2.1.4.1.
veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt automobiļa atbilstību visām
specifikācijā minētajām prasībām;
2.1.4.2.
pārbaudīt automobilim dokumentu pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un
pārdevēja garantijas nosacījumus;
2.1.4.3.
pieņemšanas-nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos
novērst;
2.1.4.4.
pieaicināt speciālistus un ekspertus;
2.1.4.5.
piedalīties sarunās par automobiļa piegādi,
2.1.5. dot iznomātājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai
nepapildina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi;
2.1.6. saņemt no iznomātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un
citiem Līguma izpildes jautājumiem;
2.1.7. apturēt Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai Ministru Kabineta 20.09.2016.
instrukcijā Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un
slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk – Instrukcija) noteiktajos
gadījumos;
2.1.8. apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai
Instrukcijā noteiktajos gadījumos;
2.1.9. aizstāt nomnieku kā Līdzēju ar citu iestādi, ja Nomnieku kā iestādi reorganizē vai
mainās tā kompetence;
2.1.10. nomniekam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas
citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā
aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

2.2. Nomnieka pienākumi:
2.2.1. pieņemt un lietot automobili saudzīgi un atbilstoši automobiļa tehniskajos
dokumentos noteiktajiem mērķiem, rūpīgi ievērot ražotāja, pārdevēja, iznomātāja prasības
attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību un lietošanu;
2.2.2. vērsties ražotāja noteiktā tehniskās apkopes stacijā specifikācijā norādītajā termiņā
(pēc attiecīga nobraukuma vai termiņā saskaņā ar tehnisko apkopju intervālu, kurš noteikts
specifikācijā), lai veiktu tehniskās apkopes, kā arī atlīdzināt visus iznomātājam nodarītos
zaudējumus šīs prasības neizpildes gadījumā. Visus izdevumus par tehniskajām apkopēm
sedz Nomnieks;
2.2.3. savlaicīgi veikt nomas maksājumus saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem
vienu reizi mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas;
2.2.4. segt neparedzētos izdevumus, kas rodas automobiļa turējuma un lietošanas laikā, kā
arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu un kuri
nav ietverti līguma nomas maksājumos:
2.2.4.1.
segt soda naudas sakarā ar automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta
pārkāpumu;
2.2.4.2.
izdevumus, kas ir saistīti ar KASKO un OCTA apdrošināšanas polišu un
pilnvaru iegūšanu;
2.2.4.3.
izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu automobiļa
detaļas, mezglus un materiālus, ja tie ir bojāti tīšas nomnieka, trešās personas vai ārējo
apstākļu darbības vai bezdarbības rezultātā un tiem par iemeslu nav apdrošināšanas
gadījums;
2.2.4.4.
izdevumus, kas rodas, nomniekam uzstādot jebkurus piederumus automobilī
un tos uzturot, ja tie nav noteikti šajā līgumā;
2.2.4.5.
kārtējos maksājumus, kas ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu, ja tie
nav ietverti līguma Nomas maksājumos:
2.2.4.5.1
izdevumus automobiļa iekšējai un ārējai tīrīšanai (mazgāšanai);
2.2.4.5.2.
izdevumus automobiļa degvielas iegādei;
2.2.4.5.3.
izdevumus automobiļa logu un lukturu mazgāšanas šķidrumu iegādei;
2.2.4.5.4.
izdevumus par automobiļa stāvvietas vai garāžas īri;
2.2.4.5.5.
visus citus izdevumus, kurus Līdzēji nav noteikušu šajā līgumā;
2.2.4.5.6.
visus izdevumus, kurus nomnieks veicis bez saskaņošanas ar iznomātāju.
2.2.5. ievērot specifikācijā norādīto nomas termiņam noteikto nobraukuma ierobežojumu;
2.2.6. nomas līguma darbības laikā saudzīgi saglabāt ar automobiļa lietošanu saistīto
dokumentāciju, ko nomnieks ir saņēmis kopā ar automobili un šī līguma darbības laikā;
2.2.7. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot iznomātājam, ja:
2.2.7.1.
automobilis ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
2.2.7.2.
iegūta informācija par automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas
draudiem;
2.2.7.3.
pazudusi vai bojāta automobiļa dokumentācija;
2.2.8. 5 (piecu) darba dienu laikā informēt iznomātāju, ja:
2.2.8.1.
mainījusies nomnieka šajā līgumā norādītā atrašanās vieta, bankas rekvizīti
vai citi rekvizīti;
2.2.8.2.
paredzēta vai notikusi nomnieka reorganizācija;
2.2.8.3.
ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē nomnieka šī līguma saistību izpildi, un
šai sakarā nomniekam jāpaziņo par veicamajiem pasākumiem un līdzekļiem;
2.2.9. nomas termiņa beigās vai līgumam beidzoties pirms termiņa nomniekam jāatdod
automobilis iznomātājam tādā komplektācijā, kādā to sākotnēji saņēma nomnieks, ņemot
vērā normālo nolietojumu;

2.2.10. nomniekam ir pienākums laikus informēt iznomātāju par iespējamiem vai
paredzamiem kavējumiem līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas
varētu ietekmēt līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.
2.3. Iznomātāja tiesības:
2.3.1. pārbaudīt un pārskatīt automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu
starpniecību, iepriekš saskaņojot ar nomnieku;
2.3.2. pārbaudīt ar šo līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar nomnieku, ievākt
informāciju attiecībā uz nomātā automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu;
2.3.3. atprasīt automobili no prettiesiska valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē
automobiļa darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī nomnieka,
radītiem automobiļa bojājumiem;
2.3.4. nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas iznomātājs ir tiesīgs prasīt bez
maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir izdarīti automobilī, kurus nav iespējams
noņemt bez automobiļa bojāšanas vai kuri nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar iznomātāju;
2.3.5. saņemt atpakaļ automobili nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas.
2.4. Iznomātāja pienākumi:
2.4.1. sagatavot un organizēt automobiļa nodošanu nomnieka turējumā un lietošanā,
ievērojot šajā līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību;
2.4.2. nodot automobili nomniekam un nodrošināt netraucētu automobiļa lietošanu uz visu
nomas termiņu, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem;
2.4.3. apmaksāt automobiļa reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
2.4.4. izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir vajadzīgi, lietojot
automobili nomas termiņa laikā kā Baltijas valstu teritorijā;
2.4.5. saskaņot ar iznomātāju līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar līgumsaistību
izpildi;
2.4.6. laikus informēt iznomātāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem līguma
izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu
izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā, tajā skaitā par līgumā minētiem apstākļiem un
notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde
noteiktajā laikā;
2.4.7. iznomātājs līguma izpildi veic ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem;
2.4.8. ja iznomātājs līguma izpildē iesaista apakšuzņēmējus vai maina līguma izpildē
iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, piegādātājs ievēro Publisko iepirkumu likumā
noteikto kārtību un noteikumus;
3. Automobiļu nodošanas noteikumi
3.1. Iznomātājs piegādā nomniekam automobiļus līdz 2017.gada 7.augustam.
3.2. Lai apliecinātu nomnieka tiesības pieņemt automobili turējumā un lietošanā, Līdzēji
paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomnieks pirms nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas pārbauda līguma izpildījuma kvalitāti un automobiļu atbilstību noteiktajām
prasībām.
3.3. Parakstot šo līgumu, Līdzēji pilnvaro šajā līgumā norādītās personas parakstīt
pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.4. Pieņemot automobili un ar to saistīto dokumentāciju, nomniekam ir šajā līgumā un
normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
3.5. Visas ar automobiļa pieņemšanu saistītās tehniskās un juridiskās, kā arī ar montāžu
un ekspluatāciju saistītās formalitātes (tajā skaitā automobiļa reģistrāciju Ceļu satiksmes
drošības direkcijā) veic iznomātājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus.

3.6. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīta automobiļa komplektācija, nevainojama
darbība vai visi automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, kā arī
iznomātājam noteiktais šo defektu likvidēšanas termiņš un kārtība.
3.7. Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas
bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet nomniekam brīdī, kad automobilis tiek pieņemts,
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.8. Nomnieks ir tiesīgs atteikties pieņemt automobiļus, ja tie neatbilst Tehniskajā
specifikācijā norādītajam. Šādā gadījumā nomnieks 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz
iznomātājam pretenziju un iznomātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā novērst
konstatētos trūkumus vai piegādāt iznomātājam jaunus, līguma noteikumiem atbilstošus
automobiļus.
4. Samaksas kārtība
4.1. Maksimālā līgumcena līguma darbības laikā ir 36017,28 EUR (trīsdesmit seši
tūkstoši septiņpadsmit euro un divdesmit astoņi centi) bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN).
4.2. Līguma 4.1.punktā minētajā līgumcenā ir ietverti visi piemērojamie nodokļi (izņemot
PVN) un ir noteikta kā kopējā samaksa, ko iznomātājs ir tiesīgs saņemt no nomnieka par
līguma izpildi. Līgumcenā ir ietverti visi iznomātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar
līguma izpildi vai kas iznomātājam jāmaksā vai nomniekam jāietur no maksājumiem, ko tas
veic iznomātājam saskaņā ar līgumu.
4.3. Automobiļa nomas maksā ir jāietver šādi pakalpojumi – automobiļa nomas maksa,
iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar automobiļa piegādi, reģistrāciju
CSDD, pirmspārdošanas sagatavošanu, lietošanu visa nomas termiņa laikā, visa uzstādītā
aprīkojuma lietošanu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu
gatavību lietošanai. Nomas maksa ir fiksēta un nemainīga visā nomas perioda laikā.
4.4. Nomas maksa par 1 (vienu) kalendāro mēnesi ir 1000.48 EUR (viens tūkstotis euro
un četrdesmit astoņi centi) bez PVN.
4.5. Maksu par automobiļa nomu nomnieks veic 1 (vienu) reizi mēnesī, atbilstoši
iznomātāja izrakstītajam un nomniekam iesniegtajam rēķinam 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas dienas. Iznomātājs rēķinu nosūta uz nomnieka elektroniskā pasta
adresi:
4.6. Nomas maksājums ir fiksēts un nemainīgs līguma spēkā esamības laikā.
4.7. Ja maksājums aizkavējas nomnieka vainas dēļ, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no
nomnieka līgumsodu par samaksas kavējumu saskaņā ar šo līgumu.
5. Garantijas
5.1. Automobilis pieder iznomātājam uz īpašuma tiesību pamata vai atrodas tā likumīgā
turējumā (valdījumā), t.sk., bet ne tikai, pamatojoties uz finanšu vai operatīvā līzinga līgumu,
ar tiesībām automobili tālāk nodot lietošanā trešajām personām.
5.2. Līdzējiem ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un citiem
normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo līgumu uzņemtās saistības.
5.3. Līgums Līdzējiem rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai
garantētu šī līguma nosacījumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi.
5.4. Līdzēji atzīst, ka šī līguma saistības ir tiešas, bez ierunām izpildāmas un būtiskas līdz
šī līguma darbības izbeigšanai vai izbeigšanai pirms termiņa.
5.5.
Līdzējs pilnīgi un bez ierunām ir atbildīgs par visu otram Līdzējam iesniedzamo
dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Līdzējam
jāatlīdzina otrai Līdzējam pēdējās ciestie zaudējumi, kas ir radušies otra Līdzēja apzināti
nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā.

6. Apdrošināšana
6.1. Nomnieks apdrošina automobili pret bojājumiem un zādzību (apdrošināšanas
gadījumiem) atbilstoši šī līguma nosacījumiem, kā arī veic automobiļa obligāto civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu.
6.2. Apdrošināšana ir spēkā nomas termiņa laikā.
6.3. Nomnieka pienākums, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir segt apdrošināšanas
pašrisku.
6.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), nomnieka pienākums ir rīkoties
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un apdrošināšanas polises noteikumiem, kā arī
nekavējoties informēt iznomātāju un ne vēlāk kā 24 stundu laikā iznomātājam iesniegt
rakstisku informāciju par apdrošināšanas gadījumu;
6.5. Nomniekam jāievēro ceļu satiksmes un drošības prasības automobiļa ekspluatācijas
gaitā, kas noteiktas apdrošināšanas polisē.
6.6. Ja automobilis tiek sabojāts, iznīcināts vai pazaudēts/nozagts tādā veidā, ko nevar
uzskatīt par apdrošināšanas gadījumu, vai automobilis nav apdrošināts, vai apdrošināšanas
atlīdzība nesedz pilnībā visu zaudējumu summu, vai Nomnieks nepilda apdrošināšanas
līguma noteikumus, kā arī automobiļa pilnīgas bojāejas gadījumā, kad saskaņā ar
apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas gadījums neiestājas, kā rezultātā netiek izmaksāta
apdrošināšanas atlīdzība, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam summu, ko veido
automobiļa atlikušās vērtības un nejaušas sabojāšanas, iznīcināšanas vai
pazaudēšanas/nozagšanas brīdī nesamaksātā Nomas maksājumu summa.
7. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi
7.1. Līgums stājas spēkā pēc nolikuma prasībām atbilstošas līguma saistību izpildes
nodrošinājumu saņemšanas, par ko Nomnieks informē Iznomātāju līgumā noteiktā kārtībā
un darbojas līdz Līdzēju saistību izpildei.
7.2. Nomas termiņš sākas ar automobiļa nodošanu nomniekam un ilgst 36 (trīsdesmit
sešus) mēnešus no dienas, kad automobilis nodots nomniekam turējumā.
7.3. Automobiļus piegādā uz adresi Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.
7.4. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts šādos gadījumos:
7.4.1. Ja līgumā noteiktā izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no
nomnieka atkarīgu apstākļu dēļ, kā arī ja līguma izpildes kavējums radies saistībā ar cita
līguma (kuru nomnieks noslēdzis ar citu piegādātāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu;
7.4.2. Ir pārtraukta vai kavēta nomnieka īstenotā ārvalstu finanšu instrumenta finansētā
projekta ieviešana, kura ietvaros noslēgts līgums;
7.4.3. Ir pārtraukta vai kavēta citas iestādes īstenota ārvalstu finanšu instrumenta finansēta
projekta ieviešana, un tas ir saistīts ar līguma izpildi;
7.4.4. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama
nepārvaramas varas dēļ vai tai ir cits objektīvs no iznomātāja gribas neatkarīgs iemesls, kuru
iznomātājs iepriekš nevarēja paredzēt vai novērst.
7.5. Līguma izpildes termiņš nevar tikt pagarināts, ja tas pārsniedz ārvalstu finanšu
instrumenta finansētā projekta termiņu. Šajā gadījumā nomniekam ir pienākums samaksāt
par piegādātāja faktiski sniegto pakalpojumu.
7.6. Līguma 7.4.punktā noteiktajos gadījumos līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par
tādu laika posmu, par kādu radusies līguma izpildes kavējums līguma 7.4.punktā noteikto
iemeslu dēļ.

8. Automobiļa atgriešana iznomātājam
8.1. Automobilim, ko nomnieks atgriež iznomātājam, jābūt ar ražotāja komplektāciju un
jāietver viss aprīkojums, kas automobilim ir bijis uzstādīts. Nomnieka piegādātajam
automobilim nedrīkst būt nekādi iekšējo vai ārējo daļu redzami bojājumi, kuri nav radušies
normāla nolietojuma rezultātā. Ja automobiļa, ko nomnieks nodod iznomātājam, tehniskais
stāvoklis neatbilst šī līguma nosacījumiem, nomniekam jāsedz izdevumi saistībā ar
automobiļa tehniskā stāvokļa uzlabošanu, lai tas atbilstu ražotāja specifikācijām, vai
vajadzības gadījumā jāveic automobiļa remonts.
8.2. Pirms automobiļa nodošanas iznomātājam, nomnieks ir atbildīgs par to, lai tiktu
noņemti visi automobiļa komplektācijas un vērtības pārveidojumi un uzlabojumi
(piederumi), kurus nomnieks veicis tā lietošanas laikā, ja tas nebojā automobiļa tehnisko
stāvokli un komplektāciju.
8.3. Automobiļa atgriešanas gala termiņā nomnieks nodod automobili iznomātājam viņa
norādītā vietā. Automobiļa nodošanas laikā noformē automašīnas apskates un pieņemšanasnodošanas aktu, kas apliecina automobiļa nodošanu iznomātājam, un no tā parakstīšanas
brīža tiesības uz automobili, kā arī ar automobili saistītais risks pāriet iznomātājam.
8.4. Ja iznomātājs, pieņemot automobili, norāda uz tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas
īpašību trūkumiem, kuri nav radušies normāla nolietojuma rezultātā, 10 (desmit) darba dienu
laikā no atdošanas termiņa iznomātājs sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā norāda
automobiļa tehniskā stāvokļa, izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un trūkumus.
Nomniekam jāsedz visi izdevumi saistībā ar automobilim konstatētajiem defektiem un
nepilnībām.
8.5. Ja nomnieka pārstāvis nepiekrīt iznomātāja paziņojumam par automobiļa trūkumiem,
nomniekam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda tehniskā stāvokļa un
normālu ekspluatācijas īpašību atbilstību šī līguma nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes
sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par automobiļa tehnisko
stāvokli. Ekspertu novērtējuma lēmumi ir galīgi un saistoši attiecīgajām līgumslēdzēju
pusēm.
8.6. Ja ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda iznomātāja prasību un paziņojumu
nepamatotību, iznomātājs sedz visus ar aizkavēto automobiļa atdošanu saistītos nomnieka
zaudējumus un izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir pierādīta automobiļa
neatbilstība šī līguma noteikumiem, nomnieks sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un
rīkojas saskaņā ar šī līguma prasībām.
9. Līdzēju atbildība par līguma neizpildīšanu
9.1. Ja piegāde aizkavējas iznomātāja vainas dēļ, tas nomniekam maksā līgumsodu, kura
apmēru nosaka pēc attiecīgajā termiņā nepiegādāto automobiļu kopējās mēneša nomas
maksas. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta līguma saistību izpilde, 0,1
% apmērā no ikmēneša nomas maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
ikmēneša nomas maksas.
9.2. Ja norēķini netiek veikti šī līguma norādītajā termiņā, nomnieks maksā iznomātājam
līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc konkrēta nokavētā maksājuma apmēra. Līgumsodu
aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums, 0,1% apmērā no ikmēneša nomas
maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša nomas maksas.
9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no saistību izpildes.
9.4. Līdzēji neatbild par otra Līdzēja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar:
9.4.1. Līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ atbilstoši Līguma 11.1.punktā
noteiktajām pazīmēm;

9.4.1. otra Līdzēja darbību vai bezdarbību.
9.5. Risku par līgumā neparedzētiem pakalpojumiem, kas nepieciešami līguma pilnīgai
izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas iznomātājs, tai skaitā neparedzēto darbu
izmaksas, kuras nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas līguma pilnīgai izpildei
nomnieka pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un kuras izriet no līguma objekta apraksta
arī tad, ja tās nav tieši norādītas līgumā.
9.6. Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas nomnieks, ja:
9.6.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt;
9.6.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc nomnieka iniciatīvas, nomniekam precizējot vai
papildinot līguma priekšmetu;
9.6.3. līgums objektīvu, no iznomātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja
netiek veikti neparedzētie darbi.
9.7. Ja iestājas Līguma 9.5.punktā minētie apstākļi, neparedzētu darbu izpilde negroza
līgumcenu. Ja iestājas līguma 9.6.punktā minētie apstākļi, Līgumcena saistībā ar neparedzētu
darbu izpildi tiek grozīta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
10.
Saistību izpildes nodrošinājums
10.1. Nomniekam ir jāiesniedz Iznomātājam saistību izpildes nodrošinājumu atbilstoši
nolikuma 9.punkta prasībām 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Nodrošinājums jāiesniedz Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā, lietvedībā. Līgums stājas
spēkā pēc Līguma izpildes nodrošinājumu iesniegšanas.
10.2.
Saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne
mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc līguma 8.3.punktā noteiktā nodošanas – pieņemšanas
akta abpusējas parakstīšanas dienas.
10.3. Saistību izpildes nodrošinājumu drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot,
bet katra uz īsāku termiņu iesniegtā nodrošinājuma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 8
(astoņiem) mēnešiem.
11. Nepārvarama vara
11.1. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm
pazīmēm:
11.1.1.
no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
11.1.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
11.1.3. kas nav radies Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
11.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
11.2.
Ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt līguma saistības nepārvaramas varas
iestāšanās rezultātā, līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām uz laiku
līdz 1 (vienai) nedēļai.
11.3.
Pēc līguma 11.2. punktā minētā termiņa beigām līgums var tikt lauzts vai,
savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts par laika periodu, kādu ilga nepārvaramas varas
apstākļi. Par līguma laušanu otru Līdzēju rakstveidā brīdina 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
11.4.
Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem
nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās
problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).
11.5.
Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums tiek lauzts, neviens Līdzējs nevar prasīt
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies līguma laušanas rezultātā. Ja nomnieks izvēlas līgumu
daļēji pieņemt un patur līguma priekšmeta lietošanas tiesības, tad nomnieka pienākums ir
samaksāt iznomātājam par izpildīto līguma daļu.

11.6.
Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 1 (vienas)
darba dienas laikā rakstveidā informē otro Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz
nepārvaramu varu.
12. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma un
līguma izbeigšana
12.1. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt šī līguma darbību vai atsevišķu automobiļu nomu pirms
termiņa, iesniedzot iznomātājam paziņojumu vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš.
12.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, ja:
12.2.1. nomnieks apzināti ir sniedzis nepatiesu būtisku informāciju šajā līgumā vai citos
iznomātājam iesniegtajos dokumentos;
12.2.2. nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu un nav dzēsis
šo parādu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc maksājuma termiņa;
12.2.3. nomnieks iesaistās automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to apgrūtina ar
aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod automobili apakšnomā šī līguma termiņa laikā bez
iznomātāja rakstiskas atļaujas;
12.2.4. nomnieks būtiski pārkāpj pārdevēja, ražotāja vai iznomātāja noteiktos tehniskās
apkopes, ekspluatācijas un lietošanas noteikumus;
12.3. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par šī līguma spēkā esamības izbeigšanu
pamatojoties uz šajā līgumā minētajiem iemesliem vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš,
norādot automobiļa nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi automobiļa
pieņemšanai.
12.4. Ja iznomātājs saskaņā ar šā līguma 12.2.2.apakšpunktu ir iesniedzis nomniekam
rakstisku paziņojumu par šī līguma darbības vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, nomnieks
ir tiesīgs samaksāt nomas maksājumu (nomas maksājumus un līgumsodu par apmaksas
kavējumu) parādu šī līguma darbības izbeigšanai noteiktajā laikā 7 dienu laikā no rakstiska
paziņojuma saņemšanas). Ja nomnieks samaksā attiecīgās summas noteiktajā termiņā un
atbilstošā veidā, iznomātājs turpina šī līguma darbību atbilstoši tā sākotnējiem nosacījumiem.
12.5. Ja šī līguma darbība beidzas pirms termiņa, nomniekam jāsedz tiešie izdevumi, kas
saistīti ar šī līguma izbeigšanu.
12.6. Līguma darbība beidzas, ja:
12.6.1. izpildītas tajā noteiktās saistības;
12.6.2. tas tiek izbeigts pirms termiņa;
12.6.3. citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos.
12.7. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumentu finansētos
projektos, nomniekam ir pienākums apturēt līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
12.7.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas
perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to nomniekam var tikt samazināts
vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko nomnieks Pasūtītājs bija paredzējis
izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
12.7.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru
kabineta lēmumu.
12.8. Maksimāli pieļaujamais termiņā līguma izpildes apturēšnai ir 6 (seši) mēneši.
12.9. Nomniekam ir tiesības atkāpties no līguma, šādos gadījumos:
12.9.1. iznomātājs ir būtiski nokavējis automobiļu piegādes termiņu un termiņa kavējumā
nav vainojams pats nomnieks. Par būtisku nokavējumu uzskatāma automobiļu piegādes
termiņu kavējums ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Tehniskajā specifikācijā noteiktā
termiņa;

12.9.2. izpildījums neatbilst līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā
paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats nomnieks;
12.9.3. iznomātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai
apliecinājumus;
12.9.4. iznomātājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu
attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
12.9.5. ir pasludināts iznomātāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas
liedz vai liegs iznomātājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas
negatīvi ietekmē nomnieka tiesības, kuras izriet no līguma;
12.9.6. iznomātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
12.9.7. iznomātājs nomniekam nodarījis zaudējumus;
12.9.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu
instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no līgumcenas, un
minētā korekcija izriet no iznomātāja pieļauta līguma pārkāpuma;
12.9.9. iznomātājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā iznomātājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē;
12.9.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo
aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma
izmaksu korekcija 100 % apmērā;
12.9.11. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
12.9.12. ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams līguma nodrošinājums, un tas pēc
nomnieka pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu ar nomniekam
pieņemamiem noteikumiem;
12.9.13. citos līgumā noteiktajos gadījumos.
12.10. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:
12.10.1. turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
12.10.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas
perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ nomniekam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu
finanšu instrumenta finansējums, ko nomnieks plānoja izmantot līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
12.11. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja
paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas neceļ
iebildumus.
12.12. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir ticis
brīdināts par iespējamo vai plānoto atkāpšanos no līguma vai tā atcelšanu un nav novērsis
atkāpšanās vai līguma atcelšanas pamatu līgumā noteiktajā termiņā.
12.13. Katrs no Līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma
darbību, kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu, ja no līguma rakstura nav secināms,
ka līguma izpilde pēc strīda izšķiršanas vairs nebūs iespējama vai nebūs nomniekam
nepieciešama.
12.14. Līguma izbeigšanas sekas:
12.14.1. Līgumā noteiktajos gadījumos Līdzēji atlīdzina otram Līdzējam radītos
zaudējumus vai maksā līgumsodu;
12.14.2. nomniekam ir pienākums samaksāt par faktiski saņemto pakalpojumu.
12.15.
Līguma darbības laikā, Līdzējiem abpusēji vienojoties un noformējot vienošanos
rakstiski, ir pieļaujami nebūtiski Līguma grozījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.
pantā noteikto).
12.16.
Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas
izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav

pamats, lai kāds no Līdzējiem atkāptos no Līguma, izņemot šajā Līgumā noteiktos
gadījumus.
13. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība
13.1. Iznomātājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar nomnieku veikt apakšuzņēmēju (ja tādi
piesaistīti) nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē,
izņemot Līguma 13.2., 13.3., 13.4.punktā minētos gadījumus.
13.2. Apakšuzņēmējus pretendents drīkst nomainīt tikai ar nomnieka rakstveida piekrišanu,
ievērojot līguma 13.3.punkta nosacījumus.
13.3. Nomnieks nepiekrīt līguma 13.2.punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv
kāds no šādiem nosacījumiem:
13.3.1. Piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām,
kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
13.3.2. Piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma
procedūrā iznomātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību atklātā konkursa nolikumā
noteiktajām prasībām vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā
daļā (atbilstoši nomnieka atklāta konkursa nolikumā norādītajam) minētajiem pretendentu
izslēgšanas gadījumiem;
13.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši nomnieka atklāta konkursa nolikumā norādītajam)
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
13.3.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi iznomātāja
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.4. Nomnieks nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja
tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu
likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos
termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
13.6. Nomnieks pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iznomātāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 13.punkta noteikumiem.
14. Strīdu izskatīšanas kārtība
14.1. Līdzēju domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās
ceļā. Vienošanos noformē rakstiski.
14.2. Ja Līdzēji nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
15. Blakus noteikumi
Līgums zaudē spēku, ja: Iznomātājs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz
Nomniekam saistību izpildes nodrošinājumu, kas izsniegta atbilstoši iepirkuma nolikuma
9.punkta prasībām. Par saistību izpildes nodrošinājumu saņemšanu Nomnieks rakstiski
paziņo Iznomātājam piecu darba dienu laikā no saistību izpildes nodrošinājumu saņemšanas
dienas. Iznomātājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par
saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanu.

16. Citi noteikumi
16.1. Neviens no Līdzējiem bez saskaņošanas ar otru Līdzēju nedrīkst nodot trešajai
personai savas saistības, kas ir noteiktas ar šo līgumu.
16.2. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
16.3. Šis līgums sagatavots divos eksemplāros uz 12 (divpadsmit) lapām, neskaitot,
pielikumus (Tehniskā specifikācija, Finanšu piedāvājums), no kuriem viens glabājas pie
nomnieka, bet otrs – pie iznomātāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
17. Līdzēju paziņojumi, kontaktpersonas
17.1. Visus ar līgumu saistītos Līdzēju savstarpējos paziņojumus Līdzēji nosūta rakstiski
uz šajā līgumā norādīto Līdzēja adresi. Ārkārtas gadījumos Līdzējs paziņojumus ir tiesīgs
nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu.
17.2. Iznomātājs un nomnieks apņemas nekavējoties paziņot viens otram par adreses
maiņu.
17.3. Visi Līdzēju savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otrs Līdzējs ir saņēmis
attiecīgu vēstuli, e-pastu vai faksu.
17.4. Nomnieka kontaktpersona:
Vārds, uzvārds - ------------Tālrunis ---------------------------E-pasts -----------17.5. Iznomātāja kontaktpersona:
Vārds, uzvārds – ----------------Tālrunis ----------Fakss ---------------E-pasts ------------------18. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Parakstot šo līgumu attiecīgi pilnvaroti Līdzēju pārstāvji apliecina, ka pildīs šo līgumu no tā
parakstīšanas brīža un ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus.
No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumi pildāmi pēc labas ticības.
NOMNIEKS
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Nodokļu maks. reģ. Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050
Bankas rekvizīti: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV36TREL2150203028000

IZNOMĀTĀJS
SIA “Transporent”
Reģ. Nr. 40003722171
Adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046
Bankas rekvizīti: -------------Kods: ---------------------Konta Nr. ------------------------------

Dita Traidās

Arnis Jaudzems

2.Pielikums
2017.gada 5. jūnija iepirkuma
Līgumam Nr.1.-39.1/22
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā
Nr.p.
k.
Pasūtītāja noteiktās
prasības

Pretendenta
piedāvātā cena
EUR bez PVN
par 1 (vienu)
automobili
mēnesī

Automobiļu
skaits

Pretendenta
piedāvātā cena
EUR bez PVN
par 2 (diviem)
automobiļiem
mēnesī

Pretendenta
piedāvātā
cena EUR
bez PVN par
2 (diviem)
automobiļiem
36 mēnešos

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)x(4)

(6) = (5)x36

1.

Nomas
maksa
–
automobiļa nomas maksa,
iekļaujot
tajā
visus
nodokļus un izmaksas, kas
saistītas ar automobiļa
piegādi,
reģistrāciju
CSDD, pirmspārdošanas
sagatavošanu, lietošanu
visa nomas termiņa laikā,
visa uzstādītā aprīkojuma
lietošanu
un
tā
uzstādīšanas izmaksas, lai
nodrošinātu automobiļa
pilnīgu
gatavību
lietošanai. Nomas maksa
ir fiksēta un nemainīga
visā nomas perioda laikā.

500,24

2

1000,48

36017,28

NOMNIEKS
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Nodokļu maks. reģ. Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050
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