VISPĀRĒJIE PIRKUMA NOTEIKUMI

1.

Definīcijas

Šajos Vispārējos pirkuma noteikumos tiek
piemērotas šādas definīcijas:
Pircējs:
Pasūtījuma
nosaukumā
minētais uzņēmums.
Pārdevējs: Ikviena persona, kas
piegādā preces Pircējam, sniedz
pakalpojumus Pircējam vai ir
vienojusies ar Pircēju to darīt, vai
ikviena persona, kurai Pircējs ir
devis cita rakstura uzdevumu.
Līgums: Ikviens Līgums, tai skaitā
šie Vispārējie pirkuma noteikumi
starp Pircēju un Pārdevēju par preču
un/vai pakalpojumu pirkšanu, ko
Pircējs pērk no Pārdevēja, vai
ikviena cita pasūtījuma piešķiršana,
ko Pircējs dod Pārdevējam, vai
jebkuri saistīti akti vai tiesību akti.
2.

Piemērojamība

Tikai šie Vispārējie pirkuma noteikumi
reglamentē
līgumattiecības
starp
līgumslēdzējām pusēm, ar šo izslēdzot
Pārdevēja noteikumus, ja Pircējs iepriekš
nav rakstiski piekritis izņēmumam.
3.

Grozījumi

Grozījumi un atkāpes no šiem vispārējiem
noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja par to
rakstiski vienojušās līgumslēdzējas puses.
Mutiskas vienošanās un/vai izmaiņas
stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas
raktveidā.
4.

Līguma noformēšana

4.1. Ikviens
Pārdevēja
izteikts
piedāvājums ir neatsaucams, ja vien no
piedāvājuma nav nepārprotami skaidrs, ka
šis piedāvājums ir bez saistībām.
4.2. Jebkurš Līgums starp Pārdevēju un
Pircēja tiek noformēts ne agrāk kā Pircējs
ir
nepārprotami
rakstiski
piekritis
Pārdevēja piedāvājumam.
5.

Cenas, rēķini un samaksa

5.1. Cenā ietilpst visas izmaksas, kas
pamatotas ar saskaņoto līgumā paredzēto
Incoterm noteikumu atbilstoši Incoterms
noteikumu jaunākajai redakcijai. Pārdevējs
segs
visus
izdevumus
atbilstoši
saskaņotajiem Incoterm noteikumiem.
Starp pasūtījuma un piegādes laiku netiks
pieņemtas nekādas cenu izmaiņas - ne
inflācijas, ne iespējamo Pārdevēja izmaksu
pieauguma, ne arī kādu iemeslu dēļ.
5.2. Pircējs maksā par piegādātajām
precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem
līgumā noteiktajā termiņā, ja vien nav
panākta
rakstiska
vienošanās
par
priekšapmaksu, ar nosacījumu, ka
piegādātās preces vai sniegtie pakalpojumi
ir apstiprināti un pēc tam, kad saņemta
visa saistītā dokumentācija, tostarp rēķins.
5.3. To prasību neievērošana, kas attiecas

uz rēķina datumiem, paziņojumu zīmēm
un iesaiņojumu sarakstiem, kas minēti
pasūtījumā vai par ko panāktas citādas
vienošanās,
un
šo
dokumentu
nenoformēšana
atbilstoši
šiem
noteikumiem, dod Pircējam tiesības
aizturēt maksājumu.
5.4. Pircēja maksājums nekādā veidā nav
uzskatāms par atteikšanos no kādām
tiesībām.
6.

PVN reģistrācijas numurs

6.1. Puses apņemas sniegt viena otrai
pareizus PVN reģistrācijas numurus, kā arī
nekavējoties paziņot viena otrai par
jebkādām izmaiņām tajos.
6.2. Ja Pārdevējs nepilda saistības, kas
noteiktas saskaņā ar 6.1. punktu, tad
Pārdevējs maksā Pircējam visas PVN un
citas summas, cik vien Pircējs var būt
parādā šādas summas tādēļ, ka Pārdevējs
nav pildījis saistības.
6.3. Ja Pircējs nepilda saistības, kas
noteiktas saskaņā ar 6.1. punktu, tad
Pārdevējs ir tiesīgs palielināt pārdošanas
cenu par PVN summu un visām citām
summām, cik vien Pārdevējs var būt
parādā šādas summas tādēļ, ka Pircējs nav
pildījis saistības.
7.

Preču piegāde

7.1. Preču un pakalpojumu piegādei
jānotiek tādā veidā un tajā vietā un laikā,
kas noteikti Līgumā.
7.2. Ja Pārdevējs pārsniedz piegādes laiku,
konstatējama
Pārdevēja
saistību
nepildīšana. Šajā gadījumā Pircējs ir
tiesīgs atcelt visu pasūtījumu vai daļu no
tā, par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam.
Iepriekš minētais noteikums neizslēdz
Pircēja tiesības pieprasīt kompensāciju.
Jebkādu zaudējumu summu atskaita no
iespējamās summas, kuru Pircējs ir parādā
Pārdevējam. Gadījumā, ja Pārdevējs
nepilda saistības, tad visi maksājumi, kas
jau veikti avansā, tiek atmaksāti Pircējam.
7.3. Ja nav rakstiskas vienošanās par
pretējo, tad Pārdevējs nav tiesīgs veikt
daļējas piegādes.
7.4. Piegāde ir pabeigta ar brīdi, kad
preces ir saņēmis Pircējs vai tās saņemtas
Pircēja vārdā, un Pircējs parakstījies par to
piegādi. Šī parakstīšanās neietekmē faktu,
ka piegādātās preces vēlāk var tikt
noraidītas saskaņā ar šo Vispārējo pirkuma
noteikumu 9. panta nosacījumiem. Turklāt
Pārdevējs no šā punkta pirmajā teikumā
minētās parakstīšanas nevar iegūt nekādas
tiesības, un šī parakstīšana tādējādi nekavē
Pircēju izmantot, piemēram, savas tiesības,
pamatojoties, tai skaitā, ar Pārdevēja
saistību nepildīšanu.
7.5. Pārdevējs nav tiesīgs pārtraukt savas
piegādes saistības, ja Pircējs nepilda vienu
vai vairākas no savām saistībām.
8.

Pakalpojumu izpilde

8.1. Pakalpojumu izpilde jāveic tādā veidā
un laikā, kā tas noteikts Līgumā.

8.2. Ja Pārdevējs pārsniedz pakalpojumu
sniegšanai paredzēto laiku, uzskatāms, ka
Pārdevējs nav izpildījis savas saistības.
8.3. Pakalpojumu sniegšana ir pabeigta,
kad Pircējs ir rakstiski apliecinājis, ka
sniegtie pakalpojumi ir saņemti. Pārdevējs
nevar atvasināt nekādas tiesības no šāda
apstiprinājuma vai apliecinājuma, un
apstiprinājums vai apliecinājums tāpēc
Pircējam ir tiesības īstenot, piemēram,
savas tiesības, pamatojoties, tai skaitā, uz
Pārdevēja saistību nepildīšanu.
8.4. Uzdot trešajām personām izpildīt
pakalpojumus Pārdevējs var tikai ar
Pircēja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
8.5. Pārdevējs nav tiesīgs pārtraukt savu
saistību izpildi, ja Pircējs nepilda vienu vai
vairākas no savām saistībām.
9. Pārbaude
9.1. Pircējs vienmēr ir tiesīgs
piegādājamās preces pakļaut pārbaudei,
vai likt tās pakļaut pārbaudei vai sniegtie
pakalpojumi ir izpildīti saskaņā ar šo
Līgumu un Vispārējiem pirkuma
noteikumiem. Pārdevēja pienākums ir
pilnībā sadarboties pārbaudes veikšanā.
9.2. Gadījumā, ja Pircējs izbrāķē piegādes,
tas par to rakstiski informē Pārdevēju.
Pircējs uzglabā izbrāķētās preces un risku
un izdevumus par to uzņemas Pārdevējs.
Ja Pārdevējs nav pieņēmis preces atpakaļ
14 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs
rakstiski
informējis
Pārdevēju,
ka
piegādātās preces ir izbrāķētas, tad Pircējs
ir tiesīgs atdot preces Pārdevējam,
Pārdevējam uzņemoties risku un uz
Pārdevēja rēķina, un tam netiek prasīta
Pārdevēja piekrišana. Ja Pārdevējs
jāatsakās pieņemt brāķētās preces, tad
Pircējam ir tiesības uzglabāt, realizēt vai
iznīcināt preces, uz Pārdevēja riska, visus
izdevumus pircējs ir tiesīga pieprasīt no
Pārdevēja.
9.3. Pārdevējs nevar iegūt nekādas tiesības
no
9.1. punktā
minētās
pārbaudes
rezultātiem.
9.4. Pircējam nav saistošs nekāds
Pārdevēja noteiktais termiņš, kurā
Pircējam jāinformē Pārdevējs par to, ka
piegādātās preces ir izbrāķētas.

10.

Īpašumtiesības un risks

10.1. Īpašumtiesības un risks uz precēm
pāriet Pircējam preču piegādes brīdī, ja
vien nav citādas vienošanās vai preces nav
izbrāķējis Pircējs pie vai pēc piegādes
(saskaņā ar šo vispārējo pirkuma
noteikumu 9. punktu).
10.2. Pārdevējs garantē, ka ir iegūtas
neapgrūtinātas
pārdodamo
preču
īpašumtiesības.
10.3. Pārdevējs
atsakās
izmantot
jebkādas aizturējuma tiesības un tiesības
uz prasību, kas tam var būt.
10.4. Pārdevējam uz sava rēķina prece ir
jāapdrošina pret tranzīta zaudējumiem,
uzņemoties
pilnu
risku
un,
ja
nepieciešams, ar saskaņotajiem Incoterms.
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11.

Garantija

11.1. Pārdevējs garantē, ka piegādājamās
preces vai sniedzamie pakalpojumi atbilst
Līguma nosacījumiem. Šādā garantijā
jāietver vismaz tas, ka:
i. precēm
ir
apsolītās
specifikācijas;
ii. preces
ir
tikko ražotas,
atbilstoši
saskaņotām
specifikācijām un ir brīvas no
jebkādām
trešo
personu
prasībām;
iii. preces ir piemērotas tam
nolūkam, kādam tika dots
uzdevums/veikts pasūtījums,
vai par kuru noslēgts Līgums ar
noteikumu, ka Pārdevējs bija
informēts
par
šo
preču
lietošanas mēŗki.
iv. pakalpojumi
tiek
izpildīti
profesionāli
un
bez
pārtraukuma.
v. preces vai pakalpojumi atbilst
visām tiesību aktos un/vai
pamatojoties uz tiesību aktiem
noteiktajām prasībām un/vai
piemērojamiem pašregulācijas
noteikumiem un/vai Pircēja
noteiktajām prasībām, tostarp
prasībām attiecībā uz kvalitāti,
veselību, drošību un apkārtējo
vidi gan piegādes valstī, gan
galamērķa
valstī,
ar
nosacījumu, ka Pārdevējs ir
informēts par preču vai
pakalpojumu galamērķi.
vi. preces ir nokomplektētas un
kopā ar visiem datiem un
instrukcijām par pareizu un
drošu
rīkošanos
un
izmantošanu, tostarp MSDS
(materiālu drošības datu lapa).
vii. preces tiek nokomplektētas un
tām pievienota visa Pircējam
nepieciešamā dokumentācija,
neatkarīgi no jautājuma, vai šo
dokumentāciju
pieprasīja
Pircējs pirms vai pēc šī Līguma
noslēgšanas, vai tā laikā.
viii. Pārdevēja oficiāli rakstiski
apstiprina atbilstību Eiropas
REACH
regulai
(EK
1907/2006),
kurā
ietverta
iepriekšēja
reģistrācija
ar
stingru
nodomu
veikt
reģistrāciju (novērtēšanu un
autorizāciju) tām ķīmiskajām
vielām, uz kurām attiecas
REACH.
11.2. Ja izrādās, ka - neatkarīgi no jebkādu
iepriekšējo pārbaužu rezultātiem - jebkuras
piegādātās preces neatbilst 11. panta
1. daļas noteikumiem, tad Pārdevējs par
saviem līdzekļiem un pēc Pircēja ieskatiem
un
pēc
Pircēja
pirmā
rakstiskā
pieprasījuma apmaina preces vai piegādā
iztrūkstošo, ja vien Pircējs neatzīst par
labāku izbeigt šī Līguma darbību,
neierobežojot nekādas citas Pircēja
tiesības, kas rodas no jebkādas saistību
nepildīšanas
(ieskaitot
tiesības
uz
zaudējumu atlīdzināšanu). Šis punkts
realizējams 12 mēnešu laikā no preču
piegādes datuma.
11.3. Jebkurš garantijas laiks atsākas pēc
preču aizstāšanas, pieņemšanas vai
papildināšanas, uz kuru attiecas garantijas

sniegšana.
12. Atbildība
12.1. Ikreiz, kad Pārdevējs nepilda savas
saistības, tad Pircējam ir tiesības uzlikt par
pienākumu Pārdevējam pilnībā vai daļēji
novērst kļūmi un/vai tās sekas, un segt
visus radušos zaudējumus, tai skaitā
negūto peļņu.
12.2. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru
zaudējumu, kas ir nodarīts Pircējam un/vai
sekojošajiem pircējiem vai lietotājiem, tai
skaitā – galu galā – (apstrādātu vai
neapstrādātu) piegādāto preču patērētājam,
kad tas noticis Pārdevēja saistību
nepildīšanas dēļ un/vai jebkādas Pārdevēja
vai Pārdevēja darbinieku vai jebkuru
Pārdevēja iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības dēļ. Pārdevējs ir atbildīgs
gan par tiešajiem, gan netiešajiem
zaudējumiem, tai skaitā par negūto peļņu.
12.3. Pārdevējs nodrošina Pircēju pret
visiem iespējamiem trešo personu
prasījumiem attiecībā uz Līgumu, kas
noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju.
12.4. Pārdevējam pienākums ir veikt
pietiekamu
apdrošināšanu
pret
zaudējumiem, kas minēti Vispārīgos
noteikumos.
12.2. Šis
apdrošināšanas
pienākums
attiecas arī uz jebkuriem līdzekļiem, kas
jebkādā veidā tiek izmantoti Līguma
izpildē. Pārdevēja apdrošināšanas polisēs
ir norādīta piezīme par to, ka jebkuras
apdrošināšanas
sabiedrības
veiktās
izmaksas notiek tieši tai personai, kas
faktiski cietusi zaudējumus. Pārdevējs pēc
Pircēja pirmā rakstiska pieprasījuma
uzrāda attiecīgās apdrošināšanas polises.
12.5. Pircējs nav atbildīgs ne par kādiem
zaudējumiem, kas radušies Pārdevējam, ja
šis zaudējums nav nodarīts vienīgi ar
vadītāja, viņa darbinieku vai Pircēja tīšu
nodomu vai apzinātu pārgalvību. Tiek
saprasts, ka tīšs nodoms vai apzināta
pārgalvība, kas minēta šā punkta
iepriekšējā teikumā, nozīmē vienīgi rīcību,
kurā Pircēja kontroli veicošie darbinieki ir
(subjektīvi) informēti par to, ka iespēja, ka
šī rīcība var radīt zaudējumus, ir
ievērojami lielāka nekā iespēja, ka šāda
rīcība nevar radīt zaudējumus.
13. Intelektuālā īpašuma tiesības
Pārdevējs garantē nodrošināt Pircēju pret
visām ikvienas trešās personas prasībām
saistībā ar patentu, autortiesību vai preču
zīmju pārkāpumiem, kas saistīti ar
pašreizējo piegādi.
14. Nepārvarama vara
Nepārvaramas varas gadījumā attiecībā uz
vienu no pusēm Līguma izpilde tiek
apturēta uz nepārvaramas varas darbības
laiku, un neviena no pusēm nav atbildīga
par kompensāciju attiecībā uz otru pusi. Ja
nepārvaramas varas apstākļi ilgtu vairāk
nekā četrpadsmit (14) dienas, tad pircējam
ir tiesības izbeigt Līguma darbību
nekavējoties un bez tiesas iejaukšanās,
paziņojot par to rakstiski, un tam nerodas
nekādas tiesības uz zaudējumu atlīdzību.
Nekādā gadījumā netiek saprasts, ka

nepārvarama vara attiecībā uz Pārdevēju
nozīmē: darbiniekus sakarā ar darbinieku
trūkumu, streikus, jebkādas ar Pārdevēju
saistītas trešās personas saistību neizpildi,
transporta problēmas no Pārdevēja vai
jebkuras ar Pārdevēju saistītas trešās
personas
puses,
iekārtu
darbības
traucējumus,
likviditātes
un/vai
maksātspējas problēmas pie Pārdevēja vai
valdības
pasākumus,
kas
ietekmē
Pārdevēju.
15.

Konfidencialitāte

Jebkāda informācijas vai dokumentu
apmaiņa tiek uzskatīti par stingri
konfidenciālu. Tās saturs nav izpaužams
trešajām personām.
16.

Pircēja pasūtījuma atcelšana

Ja Pircējs nolemj atcelt pasūtījumu, tad
Pārdevējs nekavējoties aptur pasūtījuma
izpildi. Iespējamais līgumsods par
atcelšanu ir
atsevišķas
vienošanās
priekšmets. Tomēr jebkura puse – ar
rakstisku paziņojumu – var atcelt
pasūtījumu nekavējoties, bez iepriekšēja
brīdinājuma un bez atlīdzības gadījumā, ja
otra puse nepilda vienu no tās saistībām
saskaņā ar šo Līgumu, vai tiek atzīta to
maksātnespēja, vai uzsākts tiesiskās
aizsardzības process.
17.

Cesija

Ne šo Līgumu, ne Pārdevēja izpildes
saistības saskaņā ar šo līgumu Pārdevējs
necedē
un
nenoslēdz
par
tām
apakšuzņēmuma līgumu bez Pircēja
rakstveida piekrišanas. Ja par piegādēm
tiek noslēgti apakšuzņēmuma līgumi ar
trešajām personām, tad visas Pircēja
tiesības, kas izriet no šā līguma, tai skaitā
tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību, tiek
nodotas trešajām personām.
18.

Piemērojamie
izšķiršana

tiesību

akti/strīdu

18.1. Tiesiskās attiecības starp Pircēju un
Pārdevēju un jebkuriem Līgumiem, kas
attiecas uz šādām tiesiskajām attiecībām,
reglamentē tikai Latvijas Republikas
tiesību akti. Jaunākā Incoterms noteikumu
redakcija piemērojama tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar šo Līgumu. Apvienoto Nāciju
Organizācijas
Konvencija
par
starptautiskajiem
pirkuma
līgumiem
(CISG, Vīne, 1980. gada 11. aprīlis) nav
piemērojama.
18.2. Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai
prasības, kas izriet no šī Līguma, kas skar
to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā
neesamību vai izpildi, tiks izšķirti Rīgas
Šķīrējtiesā,
Reģistrācijas
Nr.40003756873,
saskaņā
ar
šīs
šķīrējtiesas
reglamentu,
viena
šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā
un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja
atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz
prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību
vai LR tiesā pēc Prasītāja izvēles.
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