LĪGUMS
PIEGĀDĀTĀJS / ПОСТАВЩИК:

ELME MESSER GAAS kontakta dati

SIA "ELME MESSER L”

+371 67355445 ( 08:00-17:00)
+37126597215
+37124550135
info@elmemesser.lv

Katlakalna iela 9A Rīga, LV1073
Reģ.Nr.: LV40003284675
www.elmemesser.lv
A/S SWEDBANK (HABALV22)
IBAN: LV58HABA0001408033041

Nr

AS "SEB banka" (UNLALV2X)
IBAN: LV83UNLA0050020527176

Klientu servisa centrs
Tālrunis (mob)
Tālrunis (mob)
e-mail

Luminor Bank AS (NDEALV2X)
IBAN: LV38NDEA0000083896817

Datums:

AIZPILDA PIRCĒJS
Uzņēmuma nosaukums
Privātpersonai vārds, uzvārds:

Uzņēmuma bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums:
IBAN:

Uzņēmuma reģistrācijas Nr.
Privātpersonai personas kods:

Uzņēmuma paraksttiesīga persona (amats, vārds,
uzvārds):

Uzņēmuma PVN reģistrācijas Nr.:

Uzņēmuma kontaktpersona, tālrunis:

Uzņēmuma juridiskā adrese:

Kontaktpersona norēķinu jautājumos,
tālrunis, e-pasts:

Uzņēmuma/privātpersonas pasta adrese, indekss:

Rēķinu saņemšanas veids:
Elektroniskā veidā uz e-pastu

Pa pastu (maksas pakalpojums)
Preces piegādes adreses:
Sakrīt ar juridisko adresi
Sakrīt ar pasta adresi

Taras atrašanas vieta:

AIZPILDA PIEGĀDĀTĀJS:
Pusēm vienojoties tiek noteikts, ka PIRCĒJS apmaksā Preci
Skaidrā naudā vai veic priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu
Ar bankas pārskaitījumu _____ dienu (-as) laikā no Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas datuma

Ar līguma standarta noteikumiem 2020/01/STANDART iepazinos un apņemos tos pildīt:
SIA Elme Messer L pārstāvis:

PIRCĒJA pārstāvis:

Jānis Bardulis _______________________________
Izpilddirektors

___________________________________________
Vārds, Uzvārds, Paraksts

Pasūtījumu tālrunis, e-pasts:
Tālr: +371 673 91 223, mob. + 371 295 11 633

e-pasts: order@elmemesser.lv

LĪGUMA NOTEIKUMI Nr. 2020/01/STANDART
SIA “ELME MESSER L” (tālāk tekstā PĀRDEVĒJS) tās izpilddirektora Jāņa Barduļa personā, kas rīkojas uz Pilnvarojuma
pamata, no vienas puses, un PIRCĒJS no otras puses, abi kopā tālāk tekstā PUSES, noslēguši šo līgumu (tālāk tekstā – Līgums)
par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs pārdod rūpnieciskās gāzes (šķidrā vai gāzes veidā – tālāk tekstā - Prece) un/vai iznomā gāzu balonu,
sašķidrināto gāzu uzglabāšanas traukus, sausā ledus konteinerus, kā arī citas iekārtas (tālāk tekstā Inventārs) atbilstoši
specifikācijai vai citus pakalpojumus, bet Pircējs pieņem un apmaksā, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Pārdevēja cenu lapām.
Iznomāta prece visā nomas laikā paliek Pārdevēja īpašumā
1.2. Preču Pirkšana un Pārdošana un Inventāra noma notiek atsevišķās partijās, saskaņā ar Pircēja nodotu un Pārdevēja
pieņemtu pasūtījumu un tam atbilstošiem dokumentiem un specifikācijām (pavadzīmes - rēķini, rēķini un pieņemšanas nodošanas
akti).
2. PASŪTĪJUMU, PREČU UN INVENTĀRA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pircējs apliecina, ka visi Pircēja darbinieki, kas veiks pasūtījumus, kā arī Pārdevēja vai Pircēja telpās pieņems Preci,
parakstīs un apzīmogos dokumentus, būs pilnvaroti veikt šādas darbības ar īpašu pilnvarojumu.
2.2. Pārdevējs apliecina, ka visi Pārdevēja darbinieki, kas Pārdevēja vai Pircēja telpās nodos Preci, parakstīs un dokumentus,
būs pilnvaroti veikt šādas darbības bez īpaša pilnvarojuma.
2.3. Pārdevējs veic Preces piegādi, saskaņā ar Līgumā un cenu lapā noteiktajiem nosacījumiem, ievērojot Pārdevēja un
Pircēja apstiprinātos piegādes grafikus.
2.4. Pircējs pasūta Preci Pārdevējam ne vēlāk, kā 1 (vienu) darba dienu pirms piegādes dienas, līdz 15:00.
2.5. Pircēja noliktavā Preces izkraušana notiek ar Pircēja un Pārdevēja spēkiem.
2.6. Prece skaitās piegādāta un Pircējs to ir pieņēmis, ar brīdi, kad Pušu darbinieki abpusēji paraksta piegādes dokumentus,
un ar šo brīdi Pircējs vairs nevar celt pretenzijas pret Pārdevēju par Preču pasūtīšanas un piegādes faktu, sortimentu un daudzumu.
2.7. Ja Pircējs, pieņemot Preci ir konstatējis iztrūkumu vai nekvalitatīvu preci, viņam divu darba dienu laikā no Preces
saņemšanas brīža tas jāpaziņo Pārdevējam. Ja Pircēja iebildumi par Preču iztrūkumu vai nekvalitatīvo preci ir pamatoti, Pārdevējs
piegādā Pircējam iztrūkstošo vai nekvalitatīvo Preču daļu.
2.8. Pircējs bez saskaņošanas ar Pārdevēju nav tiesīgs vienpusēji veikt labojumus piegādes dokumentos.
2.9. Preces tiek mainītas un atpakaļ pieņemtas tikai pēc atsevišķas Pušu vienošanās.
3. PRECES CENA, CENU IZMAIŅAS UN APMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līguma darbības laikā Pārdevējs var mainīt Preces un Inventāra cenas un piegādes noteikumus, par to informējot Pircēju
vienu kalendāro mēnesi iepriekš - nosūtot informāciju uz līgumā norādīto e-pastu. Ja Pircējs nepiekrīt cenu maiņai, Pircējam divu
nedēļu laikā kopš jauno cenu izsūtīšanas dienas jāinformē Pārdevējs , nosūtot pastā reģistrētu paziņojumu uz Pārdevēja juridisko
adresi. Ja Pircējs ir nosūtījis atteikumu pieņemt jaunās cenas, Pārdevējs ir tiesīgs atteikties piegādāt Preci pēc jauno cenu spēkā
stāšanās dienas. Ja Pircējs šādu atteikumu nav nosūtījis, tad Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka jaunās cenas ir pieņemtas no Pircēja
puses.
4. PUŠU TIESĪBAS PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1. Par izrakstīto rēķinu apmaksas kavējumu Pārdevējam ir tiesības veikt nokavējuma procentu aprēķinu Pircējam 0,5 % (pus
procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru kavēto apmaksas dienu.
4.2. Nokavējuma procentu apmaksa nav zaudējumu vai Preču vērtības atlīdzinājums. Nokavējuma procentu apmaksa
neatbrīvo Pircēju no savu saistību izpildes saskaņā ar šo Līgumu. Nokavētie vai nokavētie daļēji apmaksātie maksājumi vispirms
tiek ieskaitīti procentu dzēšanā un pēc tam pamatsummas apmaksā.
4.3. Pārdevējs ir atbildīgs par nodoto Preču/Inventāra kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4.4. Pārdevējs ir tiesīgs nepārdot Pircējam Preci ar pēcapmaksu šādos gadījumos:
4.4.1. ja, vairākkārtīgi nav ievērots Apmaksas termiņš;
4.4.2. ja, Pircējs nav izpildījis kādu citu no šī Līguma nosacījumiem.
4.5. Ja Pircējs vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienas kavē apmaksas termiņu, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Pircēja
brīdināšanas vairs nepārdot Preci Pircējam un pieprasīt Pircējam nekavējoties atgriezt nerealizēto Preci.
4.6. Ja Pārdevējam ir zināmi fakti par iespējamo Pircēja nespēju izpildīt savas finansiālās saistības pēc šī Līguma, Pārdevējam
ir tiesības pēc šo faktu uzzināšanas, bez iepriekšējas brīdināšanas, un turpmāk Preci izsniegt tikai pēc Preces priekšapmaksas
veikšanas, un/vai pieprasīt nekavējoties atgriezt atpakaļ piegādāto neapmaksāto Preci. Pārdevējam šādā gadījumā nav jāsniedz
skaidrojumi Pircējam par Preces apmaksas maiņas iemesliem, kā arī Pārdevējam nav jāizmaksā par to Pircējam nekādas
kompensācijas.
4.7. Sarakste starp Pusēm notiek uz adresēm, un e-pasta adresēm, kas uzrādītas šajā Līgumā un tiek uzskatīts, ka otra Puse
ir saņēmusi vēstuli pa pastu (trīs dienu laikā no tās izsūtīšanas brīža) vai e-pastu (nākošajā darba dienā), ja tā tiek nosūtīta uz
adresēm, kas norādīti šajā Līgumā
4.8. Rekvizītu maiņas gadījumā (adrese, e-pasts, tālruņa numurs) pusēm ir pienākums nekavējoties paziņot par to otrai
līgumslēdzēja Pusei, nosūtot paziņojumu uz līgumā noradīto e-pasta adresi.
5. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek
risināti pārrunu ceļā
5.2. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šī Līguma, skar to, vai tā
pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, kā arī jebkurš cits strīds, kas saistīts ar jebkuriem agrāk noslēgtajiem
līgumiem starp Pircēju un Pārdevēju, tiks šķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu.
5.3. Gadījumā, ja apmaksa netiek veikta savlaicīgi, tad Pārdevējam ir tiesības iespējamā parāda piedziņai un attiecīgu Pircēja
datu (fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, adrese, e-pasta adrese, tālrunis, bankas konta numurs un
parāda apmērs) nodošanai trešajām personām, kā arī trešās personas pakalpojumu izmantošanai parāda piedziņas procesā.
6. INVENTĀRA NOMAS NOSACĪJUMI
6.1. Pārdevējs apņemas:
6.1.1. Pārdevējs garantē Inventāra atbilstību tehniskajiem noteikumiem, pastāvošiem normatīviem un Līgumā norādītajām
specifikācijām.
6.1.2. Sagatavot un nosūtīt LR normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķinu uz Pircēja noradīto pasta vai e-pasta adresi
6.2. Pircējs apņemas:
6.2.1. Maksāt nomas maksu šī Līguma p. 6.4. noteiktajā kartībā, saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto rēķinu, un nokavētu
maksājumu gadījumā maksāt Līgumā noteiktus nokavējuma procentus.
6.2.2. Pircējs, iznomājot Inventāru, apņemas ar Inventāru apieties ievērojot visus tehniskos noteikumus. Ja Inventārs tiek
sabojāts un dēļ tā neatbilst tehniskajiem noteikumiem, Pircējs apmaksā visus izdevumus, saistītus ar Inventāra remontu.
6.2.3. Pircējs pilnā mērā uzņemas atbildību, ka viņa darbinieki ievēros un izpildīs drošības tehnikas un tehniskos
noteikumus, strādājot ar Inventāru.

Pasūtījumu tālrunis, e-pasts:
Tālr: +371 673 91 223, mob. + 371 295 11 633

e-pasts: order@elmemesser.lv

6.3. Inventāra apmaiņa:
6.3.1. Pircējs pēc vajadzības var apmainīt Inventāru Pārdevēja tirdzniecības vietās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un
pilnvarojumu (juridiskajām personām) un personu apliecinošu dokumentu (fiziskajām personām). Juridiskās personas pilnvarojumu
saviem darbiniekiem var atsūtīt uz Pārdevēja e-pastu.
6.4. Inventāra nomas maksa
6.4.1. Nomas maksa par Inventāru pēc Pircēja izvēles var tikt veikta sekojošos veidos:
Pēcapmaksa. Pircējs, atbilstoši saņemtajam rēķinam, maksā Iznomātājam par katru nomas dienu, Inventāra daudzumam
kad Inventārs bijis pie Pircēja, saskaņā ar Pārdevēja cenu lapu.
Priekšapmaksa. Pircējs maksā Pārdevējam nomas maksu par Pircēja izvēlēto periodu (6; 12; 24 vai 36 mēneši) ar
Pārdevēja noteiktām atlaidēm.
6.4.2. Parakstot līgumu, Pircējam jāatzīmē izvēlēto apmaksas veidu.
6.4.3. Ja Pircējs nevar uzrādīt Pārdevējam Inventāra atrašanās vietu, tiek uzskatīts, ka inventārs ir nozaudēts un Pircējam ir
pienākums nekavējoties apmaksāt inventāra vērtību, saskaņā ar pieņemšanas nodošanas dokumentos uzrādīto cenu. Ja piegādes
dokumentos nav uzrādīta Inventāra cena, tad cena tiek aprēķināta 249,00 EUR apmēra kopā ar PVN par katru balonu un 3615,00
EUR apmēra kopā ar PVN par katru saišķi.
6.4.4. Pircējam ir stingri aizliegts:
a. patvaļīgi remontēt un pildīt balonus;
b. bez rakstiska saskaņojuma ar Pārdevēju nodot Inventāru trešajām personām.
6.4.5. Līguma p.6.4.4. neievērošanas gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja nokavējuma procentus 0,5 % (pus
procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru kavēto apmaksas dienu, par katru Inventāra vienību, papildus
sedzot visus Pārdevējam radušos izdevumus.
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ:
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim. Ja neviena no pusēm nav izteikusi
vēlēšanos izbeigt līgumattiecības vai grozīt līguma nosacījumus, līguma termiņš pagarinās automātiski līdz katra nākamā gada
beigām.
7.2. Pārdevējs var vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Pircējs nepilda Līguma nosacījumus vairāk par diviem
mēnešiem.
7.3. Pircējs var vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, nododot Inventāru, sakārtojot visas no šī Līguma izrietošas
saistības.
7.4. Līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā Pircējam divu nedēļu laikā ir jāatgriež Pārdevējam Inventārs un jānomaksā visus
maksājumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Šī pienākuma neizpildes gadījumā Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Inventārs ir
pilnībā nozaudēts un izrakstīt Pircējam attiecīgos rēķinus.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Parakstot šo līgumu, Pircējs (fiziskā persona) piekrīt viņa personas datu apstrādei, maksātspējas izvērtēšanai.
8.2. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par jebkādu savu pienākumu nepildīšanu vai pienākumu izpildes nokavējumu, saskaņā ar
šo Līgumu, ko izraisījuši jebkādi apstākļi, kurus nav iespējams kontrolēt, kas ietver sevī, bet neaprobežojas ar ugunsgrēku, karu,
sabiedriskā miera un kārtības traucēšanu, civilajiem nemieriem, plūdiem, rūpnieciskajiem nemieriem, likumdošanas vai
administratīvo iejaukšanos, nespēju saņemt vai piegādāt produkciju.
8.3. Informācija par Pircējam piegādāto Preču apjomiem, cenām un atlaidēm, kā arī šis Līgums un cita dokumentācija starp Pusēm
ir konfidenciāla un netiek izpausta trešajām personām. Konfidenciāla informācija var tikt izpausta, ja to iesniedz valsts uzraudzības
un tiesību aizsardzības institūcijās, ieskaitot prokuratūru, tiesas, finanšu policiju un citās iestādēs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos.
8.4. Ja Pircējs iegādājas Preci no Pārdevēja pēc līguma termiņa beigām, bet starp Pusēm nav noslēgts jauns līgums, Pusēm
Preces piegādes, apmaksas u.c. saistības jāizpilda pēc šī Līguma.
8.5. Visā pārējā, ko neregulē šis Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem LR normatīviem aktiem.
8.6. Šis līgums ir saistošs pušu saistību pārņēmējiem.
8.7. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 3 (trim) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.8. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citu šī Līguma noteikuma juridisko spēku.
8.9. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt vai lauzt šo Līgumu, un pēc šīs vienošanās parakstīšanas tā kļūst par šā
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.10. Puses ir iepazinušās ar šī Līguma saturu, un tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un gribas izpausmi, tādēļ Puses piekrīt visiem
šī Līguma punktiem, ko apstiprina ar saviem parakstiem.

PUŠU PARAKSTI:
SIA Elme Messer L pārstāvis:

PIRCĒJA pārstāvis:

Jānis Bardulis ___________________________________
Izpilddirektors

_________________________________________
Vārds, Uzvārds, Paraksts

Ārkārtas situācijā zvanīt:
(Pm-Pk; 08:00-17:00) SIA ELME MESSER L : +371 673 55 445
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Glābšanas dienesta tālrunis

Pasūtījumu tālrunis, e-pasts:
Tālr: +371 673 91 223, mob. + 371 295 11 633

e-pasts: order@elmemesser.lv
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