SADARBĪBAS LĪGUMS NR. AJN
Rīgā,

2019.gada ___.___________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autofavorīts”, reģ. Nr. 40003222622, adrese Valgales iela 2a, Rīga, LV-1029,
turpmāk tekstā “IZPILDĪTĀJS”, valdes locekļa Andra Ermiča personā, kas darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, un,
______________________________________________, reģ. Nr._________________________________, jurid. adrese
_____________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā
„PASŪTĪTĀJS”, kuras vārdā rīkojas __________________________________________, abi kopā saukti par “PUSĒM”,
noslēdz šo sadarbības līgumu, turpmāk tekstā “LĪGUMS”, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.
1.1. Pamatojoties uz šo līgumu, “IZPILDĪTĀJS” apņemas veikt “PASŪTĪTĀJAM” piederošo automašīnu tehnisko
apkalpošanu un remontu, turpmāk tekstā “PAKALPOJUMS”, šī līguma darbības laikā, izmantojot savas rezerves
daļas, aksesuārus, materiālus un darbaspēku.
1.2. “IZPILDĪTĀJS” pieņem remontā “PASŪTĪTĀJAM” piederošās automašīnas, turpmāk tekstā “AUTOMAŠĪNAS”,
ņemot vērā šim līgumam pievienoto “PASŪTĪTĀJA” automašīnu sarakstu.
1.3. “PASŪTĪTĀJS” iesniedz “IZPILDĪTĀJAM” rakstveida pilnvaru tām personām, kuras ir pilnvarotas šīs automašīnas
nodot remontā, saskaņot remonta izmaksas, saņemt un parakstīt “IZPILDĪTĀJA” piestādīto rēķinu par remonta
izmaksām. Par izmaiņām automašīnu vai pilnvaroto personu sarakstā “PASŪTĪTĀJS” nekavējoties informē
“IZPILDĪTĀJU” rakstiski.
2. Remonta darbu veikšanas kārtība un pakalpojumu garantijas noteikumi.
2.1. “IZPILDĪTĀJS” pieņem remontā “PASŪTĪTĀJA” automašīnas pēc iepriekšējas vienošanās par remonta darbu
izpildes apjomu un laiku.
2.2. Remonta darbu pasūtījums tiek noformēts rakstveidā, aizpildot pieņemšanas- nodošanas aktu.
2.3. Automašīnas remontu “IZPILDĪTĀJS” uzsāk pēc remonta izmaksu saskaņošanas ar “PASŪTĪTĀJU”. Saskaņošana
notiek mutiski, izmantojot telefonu, faksu vai e-pastu.
2.4. Automašīnas remonta darbi tiek veikti, izmantojot kvalitatīvas auto rezerves daļas, aksesuārus, materiālus un
kvalificētu darbaspēku.
2.5. “IZPILDĪTĀJS” nodrošina “PAKALPOJUMAM” un pielietotajām rezerves daļām 1 (viena) gada vai 30 000 km
(trīsdesmit tūkstoši kilometru) nobraukuma garantiju, ja tiek novērsti visi “IZPILDĪTĀJA” diagnostikā atklātie
defekti, kas varētu ietekmēt transporta līdzekļa konkrētā mezgla ekspluatāciju. Garantija neattiecas uz detaļām,
kurām var iestāties dabiskais nodilums. Atsevišķos gadījumos “IZPILDĪTĀJS” vienpusējā kārtā var mainīt sniegtā
“PAKALPOJUMA” garantijas laiku, par to “PASŪTĪTĀJU” iepriekš rakstveidā brīdinot.
2.6. Garantija par sniegto “PAKALPOJUMU” neattiecas uz periodisko tehnisko apkopi, motora regulēšanu, degvielas
sistēmas tīrīšanu, bremžu un sajūga regulēšanu, mazgāšanu, krāsotu virsmu pulēšanu, vaskošanu, riteņu balansēšanu
un riteņu ģeometrijas regulēšanu un ārējiem automašīnas bojājumiem, ko radījis sāls, smilts vai akmens šķembu
triecieni, vandālisms, ceļu satiksmes negadījums.
2.7. Garantija pirms termiņa izbeidzas, ja “AUTOMAŠĪNA” ir cietusi ārēju spēku iedarbībā, ceļu satiksmes negadījumā,
“AUTOMAŠĪNA” tiek izmantota autosacīkstēs, ja ir noņemtas plombas, mainīti kilometru skaitītāja rādījumi,
“AUTOMAŠĪNAS” uzbūve ir mainīta vai ir lietotas papildus ierīces, kā rezultātā “AUTOMAŠĪNA” neatbilst tās
tipam.
2.8. Garantija pirms termiņa izbeidzas arī tad, ja “IZPILDĪTĀJS” konstatē, ka “AUTOMAŠĪNA” netiek lietota saskaņā ar
transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumiem vai savlaicīgi nav veikta transporta līdzekļa tehniskā apkope pie
“IZPILDĪTĀJA”.
2.9. Par uzstādītām lietotām rezerves daļām, kas ir saskaņotas ar “PASŪTĪTĀJU”, “IZPILDĪTĀJS” garantiju nesniedz.
2.10. Par uzstādītajām rezerves daļām, ko “PASŪTĪTĀJS”, ir iegādājies pie trešajām personām, “IZPILDĪTĀJS”
garantiju nesniedz.
2.11. Ja “IZPILDĪTĀJS” remonta laikā konstatē papildus defektus, “PASŪTĪTĀJS” tiek nekavējoties informēts. Papildus
remonta izmaksas tiek saskaņotas mutiski, izmantojot telefonu, faksu vai e-pastu.
2.12. “PASŪTĪTĀJAM” ir tiesības pieprasīt visas “IZPILDĪTĀJA” nomainītās rezerves daļas.
2.13. “IZPILDĪTĀJS” iespēju robežās un atkarībā no sadarbības apjoma piešķir “PASŪTĪTĀJAM” atlaides auto rezerves
daļām, aksesuāriem un izmantojamiem materiāliem.
3. Remonta izmaksas un norēķinu kārtība.
3.1. Nododot “AUTOMAŠĪNU” pēc remonta darbu izpildīšanas, “IZPILDĪTĀJS” piestāda “PASŪTĪTĀJAM” rēķinu, kas
sastādīs, pamatojoties uz izlietoto auto rezerves daļu, aksesuāru, materiālu daudzumu un padarītā darba apjomu.
3.2. “PASŪTĪTĀJS” par preci un pakalpojumu piestādīto “IZPILDĪTĀJA” rēķinu pilnībā apmaksā 7 (septiņu) dienu laikā
no rēķina sastādīšanas datuma.
3.3. “PASŪTĪTĀJS” apmaksu veic, izdarot naudas pārskaitījumu uz “IZPILDĪTĀJA” norādīto bankas kontu.

“ IZPILDĪTĀJS “

_________________

“ PASŪTĪTĀJS “

_________________

4. Pušu atbildība.
4.1. Gadījumā, ja “PASŪTĪTĀJAM” ir pamatotas pretenzijas par “IZPILDĪTĀJA” veikto remonta darbu kvalitāti,
“PASŪTĪTĀJS” nekavējoties informē par to “IZPILDĪTĀJU”, un “IZPILDĪTĀJS” konstatētos defektus novērš
minimālos termiņos un uz sava rēķina.
4.2. “IZPILDĪTĀJS” ir atbildīgs par veikto remonta darbu kvalitāti un, ar “PASŪTĪTĀJU” saskaņotajiem, remonta darbu
izpildes termiņiem.
4.3. “PASŪTĪTĀJS” ir atbildīgs par savlaicīgu “IZPILDĪTĀJA” piestādīto rēķinu apmaksu. “IZPILDĪTĀJS” ir tiesīgs
pieprasīt no “PASŪTĪTĀJA” līgumsodu 0.35 % (nulle komats trīsdesmit piecu procentu) apmērā no piestādītā rēķina
summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
4.4. Gadījumā, ja “PASŪTĪTĀJS” neievēro maksāšanas kārtību ar bankas pārskaitījumu, “IZPILDĪTĀJS” ir tiesīgs
pieprasīt no “PASŪTĪTĀJA” rēķinu tūlītēju apmaksu.
5. Nobeiguma noteikumi.
5.1. “LĪGUMS” stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas “PUSES”, un ir spēkā 1 (vienu) gadu. Ja
pēc viena gada, kopš “LĪGUMA” spēkā stāšanās, nevienai no “PUSĒM” nav nekādu rakstisku pretenziju vai
ierosinājumu, kas attiecas uz “LĪGUMA” tālāku izpildi, tiek uzskatīts, ka “LĪGUMS” tiek pagarināts uz nenoteiktu
laiku.
5.2. “LĪGUMU” var grozīt vai izbeigt tikai “PUSĒM” par to rakstiski vienojoties. Vienpusēja “LĪGUMA” izbeigšana
pieļaujama tikai likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.
5.3. “PUSES” ir tiesīgas vienpusējā kārtā izbeigt “LĪGUMU”, rakstiski brīdinot par to “PUSI” 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš.
5.4. “LĪGUMA” izbeigšana neatbrīvo “PUSES” no “LĪGUMA” izbeigšanās uzņemto saistību pilnīgas izpildes.
5.5. “PUSES” apņemas veikt visu nepieciešamo, lai jebkuri no “LĪGUMA” izrietošie strīdi, savstarpējas nesaskaņas un
pretenzijas tiktu noregulētas savstarpējas vienošanās ceļā.
5.6. Uzņēmumu īpašnieku maiņa neietekmē “LĪGUMA” spēkā esamību.
5.7. “PUŠU” pārstāvji, parakstot šo “LĪGUMU”, apliecina, ka ir attiecīgi pilnvaroti uzņemties šajā “LĪGUMĀ” minētās
saistības “PUŠU” vārdā. Gadījumā, ja izrādās, ka pārstāvis nav bijis attiecīgi pilnvarots un “PUSE”, kuru tas
pārstāvējis, neatzīst “LĪGUMU”, tad šim pārstāvim būs personīgi jāatlīdzina otrai “PUSEI” radušies zaudējumi.
5.8. “PUSES” vienojas, ka ar “LĪGUMU” saistītos strīdus un nesaskaņas “PUSES” izskata Latvijas Republikas tiesā
tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.9. “LĪGUMS” sastādīts divos eksemplāros, latviešu valodā, no kuriem viens nodots “PASŪTĪTĀJAM”, otrs
“IZPILDĪTĀJAM”. Abiem “LĪGUMA” eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Datu aizsardzība
6.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami “LĪGUMĀ” noteikto saistību izpildei, “PUSE”, kura
sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā, un nodrošina, ka tie ir pieejami tikai
īpaši ieceltiem attiecīgās “PUSES” darbiniekiem.
6.2. “PUSĒM” ir tiesības apstrādāt no otras “PUSES” iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt
“LĪGUMĀ” noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu
apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
6.3. “PUSE”, kura nodod otrai “PUSEI” fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem
datu subjektiem.
6.4. “PUSES” apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras “PUSES” iegūtos fizisko personu datus, izņemot
gadījumus, kad “LĪGUMĀ” ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.
6.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem “PUSEI” var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām
no otras “PUSES” iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā “PUSE” pirms šādu datu nodošanas informē par to otru
“PUSI”, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
6.6. “PUSES” apņemas pēc otras “PUSES” pieprasījuma iznīcināt no otras “PUSES” iegūtos fizisko personu datus, ja
izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt “LĪGUMA” izpildes nodrošināšanai.
6.7. Katra no “PUSĒM” ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otra “PUSE” nenodrošina
datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk, no attiecīgās “PUSES” darbiniekiem un/vai apakšuzņēmējiem), ko tai uzliek
“LĪGUMS” vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā gadījumā “PUSE”, kas konstatē pārkāpumu, ir tiesīga
pieprasīt otrai “PUSEI” nodoto datu atdošanu atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otras “PUSES” sistēmām.
6.8. Pēc “LĪGUMA” izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, “PUSES” nodod atpakaļ no otras “PUSES” saņemtos
personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, iznīcināt visus šādus datus un iesniegt
rakstveida apliecinājumu otrai “PUSEI” par šā punkta izpildi.
6.9. “PUSES” apliecina, ka:
6.9.1.personas datu apstrāde, tostarp, pati nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem un tikai un vienīgi “LĪGUMĀ” norādītajam mērķim;
6.9.2. tās sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus interesējošiem jautājumiem
saistībā ar datu subjektu datu apstrādi;
6.9.2. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par faktisko datu apstrādes periodu, ja
vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību;

“ IZPILDĪTĀJS “

_________________

“ PASŪTĪTĀJS “

_________________

6.9.3. bez otras “PUSES” rakstveida piekrišanas, nepieļaut datu nodošanu tālākai apstrādei apakšuzņēmējiem. Ja ir
saņemta šajā punktā minētā piekrišana, nodrošināt, ka apakšuzņēmējs izpilda visas “LĪGUMĀ” noteiktās saistības,
kas attiecināmas uz personas datiem un iesniegt ar apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju;
6.10. IZPILDĪTĀJS” var pieprasīt, lai “PASŪTĪTĀJS” papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc “IZPILDĪTĀJA” nodoto
datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to
apstrāde vairs nav nepieciešama “LĪGUMA” mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot rakstveidā uz “LĪGUMA” rekvizītu
sadaļā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu.
6.11. “PASŪTĪTĀJS” var pieprasīt, lai “IZPILDĪTĀJS” papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc “PASŪTĪTĀJA” nodoto
datu apstrādi, vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to
apstrāde vairs nav nepieciešama “LĪGUMA” mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi:
auto@autofavorits.lv.
7. Galvojuma saistība
7.1. Persona, kas paraksta “LĪGUMU” ”PASŪTĪTĀJA” vārdā kā fiziska persona, turpmāk tekstā – “GALVINIEKS”,
galvo par “LĪGUMA” izrietošo ”PASŪTĪTĀJA” saistību pret “IZPILDĪTĀJU”. “GALVINIEKS” uzņemas saistību kā
pats parādnieks un apzinās šādu saistību uzņemšanās tiesiskās sekas.
7.2. “GALVINIEKS” atsakās no tiesības prasīt, lai “IZPILDĪTĀJS” pēc izpildījuma vispirms vēršās pie galvenā
parādnieka (“PASŪTĪTĀJA”) un “GALVINIEKAM”, ja “PASŪTĪTĀJS” neveic maksājuma saistību samaksu
termiņā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad “GALVINIEKS” ir saņēmis
“IZPILDĪTĀJA” pieprasījumu, samaksā “IZPILDĪTĀJAM” “PASŪTĪTĀJA” parādu pilnā apmērā.
8. Līguma pielikumi.
8.1. Pasūtītāja pilnvaroto personu, kuri ir tiesīgi saskaņot remonta apjomu un izmaksas, saraksts ( Pielikums nr.1);
8.2. Remontējamo automašīnu saraksts ( Pielikums nr.2 );
8.3. LR Uzņēmuma reģistra izdota izziņa par kapitālsabiedrības pārstāvības tiesībām (Pielikums nr.3)
8.4. Izpildītāja filiāles un kontaktpersonas ( Pielikums nr.4 ).
9.

Pušu juridiskie rekvizīti un paraksti.

IZPILDĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:

“AUTOFAVORĪTS” SIA

………………………………………..

VALGALES IELA 2A, RĪGA, LV-1029

……………………………………………..

REĢ.APL.NR. 40003222622

REĢ.APL.NR………………………….

PVN NR. LV40003222622

PVN NR. ………………………………

BANKA: AS SWEDBANK

BANKA:……………………………………

KODS: HABALV22

KODS: ………………….

KONTS: LV04HABA0140803232701

KONTS: ……………………………………….

SIA „AUTOFAVORĪTS“
valdes loceklis

……………………………………………..

________________________
/ A.Ermičs /

_________________________
/
/

z.v.

z.v.

Ar šo apliecinu “LĪGUMA” 7. nodaļā norādīto galvojuma saistību uzņemšanos:
Vārds, Uzvārds: ________________________________________
Personas kods: _______________________________________
Paraksts:

_______________________________________

