Līgums Nr. 20__-__ par Videi kaitīgo preču (VKP) savākšanu.
Rīga
Pārstrādātājs
(nosaukums)
Juridiskā adrese
PVN reg.
Banka
Norēķinu knots
Paraksttiesīgā
amatpersona, kas
paraksta līgumu

20___.gada ________________
SIA Auto starts tirdzniecība

Klients: (nosaukums)

Rīga, O.Vācieša 61, LV1004
LV40003596982
AS SWEDBANK, HABALV22
LV51HABA0551002903667
Valdes loceklis Aivars Lapa

Juridiskā adrese
PVN reg.
Banka
Norēķinu konts
Paraksttiesīgā
amatpersona, kas
paraksta līgumu

Paraksttiesīgā
amatpersona
darbojas saskaņā ar

Statūtiem

Paraksttiesīgā
amatpersona
darbojas saskaņā ar

Klienta pārstāvis
Telefons
Mob. telefons

Aivars Lapa
29411445
29411445
aivars@autostarts.lv

Pasūtītāja pārstāvis
Telefons
Mob. telefons
Fakss

1.adrese

2.adrese

e-mail
Videi kaitīgo preču
(VKP) savākšanas
adreses:

LV

3.adrese

Pārstrādātājs un Klients, kopā saukti Puses, bez viltus, maldības un spaidiem vienojas par
sekojošo:
1.
Klients nodod Pārstrādātājam nolietotos svina skābes akumulatorus, tālāk tekstā – VKP, kuras
radušās Klienta saimnieciskās darbības rezultātā un/vai kuras Klients ir savācis no citām Latvijas
Republikas juridiskajām vai fiziskajām personām.
2.
Pārstrādātājs un Klients apņemas nodrošināt atbilstošas atļaujas Latvijas Republikas
kompetentajās institūcijās katrs savām veiktajām darbībām. Pārstrādātājs apliecina, ka Klienta savākto un
Pārstrādātājam nodoto VKP pārstrādi veiks Pārstrādātājs vai Pārstrādātājs nodrošinās šo preču nodošanu
pārstrādei Latvijas Republikā citam kompetentam pārstrādātājam, vai izvedīs pārstrādei ārpus Latvijas
Republikas.
3.
Pārstrādātājs:
3.1. pēc Klienta pieprasījuma nodrošina Klientu konteineriem, kas nepieciešami nolietoto svina skābes
akumulatoru savākšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai. Konteineru zaudējuma, bojājumu vai
bojāejas gadījumiem viena konteinera vērtība tiek noteikta 355.00 euro ar cenā ietvertu pievienotās
vērtības nodokli.
3.2. ir tiesīgs noteikt Konteineru lietošanas maksu,
3.3. ir tiesīgs pieprasīt atgriezt Konteinerus Pārstrādātājam,
3.4. nodrošina Klienta savākto VKP transportēšanu no savākšanas vietas uz to pārstrādes vai
uzglabāšanas vietu, lai nodotu pārstrādei. Pārstrādātājs apņemas izvest Videi kaitīgās preces no Klienta
savākšanas vietas desmit darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas,
3.5. var pieprasīt no Klienta un Klients apņemas samaksāt Pārstrādātājam desmit dienu laikā pēc
Pārstrādātāja rēķina saņemšanas Pārstrādātāja izdevumus, kas radušies, gadījumos, ja Konteineros
esošās Videi kaitīgās preces netiek atbilstoši šķirotas vai Konteineros atrodas sadzīves atkritumi vai citi
priekšmeti,
3.6. ir tiesīgs piesaistīt ar šo līgumu uzņemto saistību izpildei kompetentus apakšuzņēmējus,
3.7. veic apmaksu Klientam par Klienta savāktajām un Pārstrādātājam nodotajām VKP saskaņā ar
Pārstrādātāja noteikto cenu un Klienta nodoto VKP daudzumu 10 darba dienu laikā pēc atbilstošas preču
pavadzīmes- rēķina parakstīšanas.
4. Klients:
4.1. apņemas savlaicīgi informēt Pārstrādātāju par nepieciešamību savākt VKP no Klienta savākšanas
vietas,
4.2. apņemas atbilstoši šķirot VKP un novērst sadzīves atkritumu vai citu priekšmetu nokļūšanu
Konteineros,

4.3. ir pilnībā atbildīgs par VKP uzglabāšanas atbilstību LR normatīvajiem aktiem savā VKP uzglabāšanas
vietā,
4.4. ir atbildīgs par VKP transporta pavaddokumentu aizpildīšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu
gadījumos, ja VKP pārvieto ar savu autotransportu,
4.5. ir atbildīgs par no Pārstrādātāja saņemto Konteineru saglabāšanu,
4.6. pēc Pārstrādātāja paziņojuma par Konteineru atgriešanu saņemšanas vienojas ar Pārstrādātāju par
Konteineru atgriešanas laiku un atgriež Konteinerus Pārstrādātāja pilnvarotajām personām. Ja Konteineri
Klienta vainas vai prombūtnes dēļ netiek atgriezti desmit darba dienu laikā no Pārstrādātāja paziņojuma
par Konteinera atgriešanu nodošanas, Konteiners uzskatāms par neatgrieztu. Konteinera neatgriešanas
gadījumā Klients apmaksā Pārstrādātājam Konteinera vērtību saskaņā ar šajā līgumā noteikto vērtību
desmit dienu laikā pēc Pārstrādātāja paziņojuma par Konteinera atgriešanu saņemšanas,
4.7. apņemas veikt maksājumus atbilstoši šim līgumam.
5. Ja līguma izpilde nav iespējama no Pārstrādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārstrādātājs ir tiesīgs
atkāpties no šī līguma, iesniedzot par to atbilstošu paziņojumu Klientam.
6. Puses ir tiesīgas lauzt šo līgumu par to paziņojot otrai pusei trīsdesmit dienas iepriekš. Līguma
laušanas gadījumā Klients atgriež Pārstrādātājam Konteinerus šī līguma 4.6 minētajā kārtībā.
7. Visus strīdus un domstarpības par šī Līguma saistību izpildi Puses risina pārrunu ceļā.
8. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, vai kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, kas nevar tikt atrisināts pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesai, Latvijas
Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
9. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros- viens Klientam, viens Pārstrādātājam.
10. Jebkuri paziņojumi saistībā ar šo līgumu jāveic tikai rakstveidā uz Pušu juridiskajām adresēm un tiek
uzskatīti par pienācīgi nodotiem otrai Pusei, ja nosūtīti ar ierakstītu vēstuli vai nodoti personīgi pret
parakstu.
11. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par jebkurām izmaiņām šajā Līgumā norādītajās
adresēs, rekvizītos vai jebkurām citām izmaiņām, kas ir būtiskas šī līguma izpildei.
12. Jebkuri šī Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un tos ir parakstījuši
abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
13. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir beztermiņa.
14. Citi noteikumi.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Pārstrādātājs :

Klients :

________________

________________

