“RULONAS”, SIA
VISPĀRĪGIE PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI No. BTS-2/2019

Spēkā no 2019. gada 1. oktobra

Šie Vispārējie pirkšanas-pārdošanas nosacījumi attiecas uz gadījumiem, kur nav ticis noslēgts preču pirkšanas-pārdošanas līgums
starp “Rulonas” SIA, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203174664, PVN kods: LV40203174664, adrese: Daugavgrīvas iela 81 k2, Rīga, Latvija (turpmāk - “Pārdevējs” ), un preču pircēju (turpmāk - “Pircējs” ). Šie nosacījumi nosaka Pārdevēja un Pircēja
savstarpējās saistības un tiesības, preču pirkuma un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes Pircējam kārtību, Pušu atbildību un
citus papildu noteikumus un nosacījumus. Gadījumos, ja preču Pārdevējs un Pircējs ir noslēguši rakstisku preču pirkšanaspārdošanas līgumu, tas prevalē pār šiem Vispārīgajiem pirkšanas-pārdošanas nosacījumiem. Turpmāk Pārdevējs un Pircējs
atsevišķi saukti par Pusi un kopā par Pusēm.

1.

1.1.

1.2.

Pirkšanas-pārdošanas nosacījumu priekšmets

Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk preces - metāla ražošanu un metāla produktus (turpmāk - Preces). Šajos Pirkšanaspārdošanas nosacījumos lietotais termins “Preces” attiecas uz visām pārdotajām precēm, kā arī atsevišķām preču
piegādēm, un, saskaņā ar savstarpēju Pušu vienošanos, Pārdevējs var sniegt ar Precēm saistītus pakalpojumus.
Pārdevējs apņemas nodot Preces Pircēja īpašumā saskaņā ar Pušu saskaņotajiem pasūtījumiem, bet Pircējs apņemas
pieņemt šīs Preces un samaksāt par tām saskaņā ar šiem Vispārējiem pirkšanas-pārdošanas nosacījumiem.
2.

2.1.
2.2.

Konkrētas Preču krājums, to cenas un daudzumi, apmaksas nosacījumi, piegādes datums un vieta katrā atsevišķā gadījumā
tiek saskaņoti Pušu starpā un definēti Preču pasūtījuma apstiprinājumā (turpmāk - Pasūtījuma apstiprinājums).
Pircējs iesniedz Pārdevējam preču pasūtījumu rakstiski, pa faksu vai pa e-pastu. Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu un
derīgu apstrādei, ja 5 (piecu) darba dienu laikā Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam Pasūtījuma apstiprinājumu pa e-pastu vai pa
faksu.
3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

Preču pasūtīšana

Preču piegāde un pieņemšana

Preču piegāde šajos Vispārīgajos pirkšanas-pārdošanas nosacījumos nozīmē Preču sagatavošanu nodošanai Pārdevēja
noliktavās Daugavgrīvas ielā 81 k-2, Rīgā, Latvijā. Saskaņā ar atsevišķu vienošanos un nolīgtajiem noteikumiem, Pārdevējs
var piegādāt Preces Pircējam, piegādājot tās noteiktā adresē.
Preču pieņemšana-nodošana tiek apstiprināta ar transporta pavadzīmi un/vai PVN rēķinu, ko Pircējs paraksta Preču
piegādes brīdī.
Pēc tam, kad Pārdevējs ir piegādājis Preces Pircēja norādītajā adresē norunātajā laikā, Pircējs nekavējoties izkrauj tās un
veic izkraušanas darbus bez pārtraukuma. Kavēšanās gadījumā Pircējs apmaksā dīkstāves izmaksas un uzņemas
negatīvās sekas, kas ir piemērojamas Pārdevējam Preču piegādes transportlīdzekļa dīkstāves gadījumā.
Pircējs, konstatējot, ka piegādāto Preču daudzums neatbilst Preču pavaddokumentos norādītajam Preču daudzumam var
iesniegt rakstisku pretenziju 2 (divu) kalendāro dienu laikā no piegādes dienas.
Acīmredzamas Preču kvalitātes neatbilstības Preču kvalitātes sertifikātā vai standartā norādītajiem Rādītājiem gadījumā
Pircējs var iesniegt rakstisku pretenziju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Preču nodošanas-pieņemšanas dienas.
Slēptu Preču kvalitātes defektu gadījumā Pircējs var iesniegt rakstisku pretenziju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
preču nodošanas-pieņemšanas dienas.
Pēc 3.5. un/vai 3.6. punktā minētā termiņa iztecēšanas tiek uzskatīts, ka Pircējam nav pretenziju par Preču kvalitāti.
Gadījumos, ja rodas domstarpības par Preču atbilstību kvalitātes sertifikātā vai standartā minētajiem rādītājiem, Puses
vienojas par kompetentu iestādi, kas sastāda piegādāto Preču kvalitātes aktu. Neatkarīgas iestādes veiktās Preču
pārbaudes izdevumus sedz Puse, kura atzīta par vainīgu. Neatkarīgas iestādes, par kuru vienojušās abas Puses, sastādītais
akts ir saistošs abām Pusēm. Ja Puses nespēj vienoties par neatkarīgu iestādi, strīds tiek izšķirts tiesā.
Gadījumā, ja prasība tiek atzīta par nepamatotu, Pircējs sedz visus Pārdevējam radušos izdevumus. Kvalitatīvas Preces
netiek apmainītas vai atlīdzinātas. Ja prasība ir pamatota, Pārdevējs var noslēgt vienošanos Pircēja labā.
Pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtījuma apstrādi, saņemot informāciju, ka Pircējs nespēs samaksāt par pasūtītajām
Precēm īpašuma aresta, bankrota procedūras ierosināšanas vai citu pamatotu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs, šādas
informācijas saņemšanas dienā, nosūta Pircējam rakstisku paziņojumu par pasūtījuma apstrādes apturēšanu un pieprasa
pietiekamu apmaksas garantiju.
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4.
4.1.
4.2.

Pircējs maksā par Pārdevēja piegādātajām Precēm saskaņā ar PVN rēķiniem tajos norādītajos termiņos, veicot bankas
pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu vai skaidrā naudā.
Preču cenas apmaksas termiņš ir atkarīgs no Pārdevēja uzticības Pircēja maksātspējai. Šis termiņš var atšķirties un Pircējs
var pieprasīt avansa maksājumu vai Puses var vienoties par apmaksas termiņu, kas tiek norādīts Pasūtījuma apstiprinājumā.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Preču apmaksas nosacījumi

Preču un īpašumtiesību nejaušas zaudēšanas risks

Preču nejaušas zaudēšanas vai bojājumu risks vai jebkāds Preču vērtības samazināšanās risks pāriet Pircējam brīdī, kad
Preces tiek nodotas Pircējam.
Preču īpašumtiesības pāriet Pircējam tikai pēc tam, kad tas ir veicis samaksu Pārdevējam pilnā apmērā.
Pārdevējs piešķir Pircējam tiesības izmantot neapmaksātās Preces ražošanas procesos.
Pārdevējs piešķir Pircējam tiesības pārdot neapmaksātas Preces trešajām personām.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

Ja Preces netiek piegādātas apstrādei pieņemtā pasūtījumā norādītajā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam soda procentus
0,2% apmērā no kavētā pasūtījuma vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 2% no kopējās pasūtījuma summas.
Procenti tiek aprēķināti līdz pasūtījuma izpildei vai tā atcelšanai, vai līdz pasūtījuma apstrādes apturēšanai (3.10. punktā
minētajā gadījumā), atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.
Pārdevējs, saprotot, ka nevarēs piegādāt Preces līdz pasūtījumā norādītajam termiņam, nekavējoties informē Pircēju un
rakstiski vienojas par jaunu Preču piegādes termiņu. Pircējs veic visus iespējamos pasākumus, lai izvairītos no vai
ierobežotu kavētas piegādes radītos zaudējumus. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Preču piegādi un piegādes termiņš Pircējam
ir svarīgs un, dotajos apstākļos, lai ierobežotu zaudējumus, pircējam ir iespējams pasūtīt Preces no citiem piegādātājiem,
tam nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pasūtījuma atcelšanu.
Ja Pircējs kavē piegādāto Preču apmaksu, tas maksā Pārdevējam soda procentus 0,2% apmērā no kavētā maksājuma
summas par katru kavējuma dienu. Procenti tiek aprēķināti līdz Pircējs sedz parādu vai Pārdevējs atgūst piegādāto Preci
šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.
Gadījumā, ja Pircējs nav samaksājis par Precēm un Pārdevējs ir saņēmis informāciju, ka Pircējs nespēs samaksāt par
piegādātajām Precēm īpašuma aresta, bankrota procedūras vai citu pamatotu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt
samaksu par Precēm 5 (piecu) dienu laikā. Ja Pārdevējs neveic maksājumu noteiktajā termiņā un nesniedz pietiekamu
apmaksas garantiju, Pārdevējs iegūst tiesības pieprasīt parāda atmaksu pēc saviem ieskatiem saskaņā ar tiesas rīkojumu
vai atgūt Preces šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.
Gadījumā, ja Pircējs kavē Preču apmaksu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Pārdevējs iegūst tiesības pieprasīt
parāda apmaksu pēc saviem ieskatiem saskaņā ar tiesas rīkojumu vai atgūt Preces.
Pārdevējs, pieņemot lēmumu atgūt neapmaksātās Preces, par to rakstiski informē Pircēju un nosaka termiņu Preču
atgūšanai. Pircējs atgriež neapmaksātās Preces Pārdevējam noteiktajā datumā. Gadījumā, ja Pārdevējs ir nodevis
neapmaksātās Preces trešo pušu īpašumā, Pārdevēja ir tiesības pieprasīt samaksu par tām no trešajām pusēm,
proporcionāli neapmaksāto preču cenai (šajā nolūkā Pircējs informē trešās puses, ka tām jāsamaksā pienācīgā summa
Pārdevējam).
Gadījumā, ja Pircējs atceļ pasūtījumu un nepamatoti atsakās no Precēm vai atgriež neapmaksātas labas kvalitātes Preces
(standartiem atbilstošas) Pārdevējam pēc šādu Preču pieņemšanas, Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam 75
(septiņdesmit piecus) procentus no pasūtīto Preču cenas. Šādā gadījumā tiek piemērota arī 6.3. punktā minētā procentu
likme.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

Nepārvaramas varas apstākļi

Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar šiem Vispārīgajiem pārdošanas-pirkšanas
nosacījumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Nepārvaramas varas apstākļi saprotami kā definēts Latvijas
Republikas tiesību aktos. Turklāt, ņemot vērā, ka pasūtījumus var iesniegt un apstiprināt ar digitālu komunikācijas līdzekļu
palīdzību, kuru pienācīgu darbību ir īpaši grūti nodrošināt, Puses vienojas un piekrīt, ka digitālo komunikācijas līdzekļu
darbības pārtraukumi arī tiek uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļiem.
Kad nepārvaramas varas apstākļi vairs nepastāv, Puses turpina pildīt savas saistības. Ja nepārvaramas varas apstākļi un
to sekas turpinās ilgāk nekā 2 mēnešus, Pārdevējam ir tiesības atteikties pildīt savas saistības un izbeigt pasūtījuma vai tā
daļas izpildi.
Nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšana nav pamats Pircējam nemaksāt par Precēm.
8.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Pušu atbildība

Nobeiguma noteikumi

Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās: rakstiski, mutiski vai jebkādā citā veidā neizpaust trešajām
pusēm jebkādu komerciālu, uzņēmējdarbības vai finanšu informāciju, ko tās saņēmušas sadarbojoties, balstoties uz šiem
Vispārējiem pārdošanas-pirkšanas nosacījumiem.
Šie Vispārējie pārdošanas-pirkšanas nosacījumi stājas spēkā automātiski, Pusēm saskaņojot pirmo pasūtījumu un brīdī, kad
Pircējam ir iesniegts Pasūtījuma apstiprinājums.
Puses risina visus strīdus un nesaskaņas savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pušu savstarpēju sarunu ceļā nav iespējams panākt
izlīgumu, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, atkarībā no Pārdevēja juridiskās adreses.
Šos Vispārējos pārdošanas-pirkšanas nosacījumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumi.
Šie Vispārējie pārdošanas-pirkšanas nosacījumi ir publicēti Pārdevēja tīmekļa vietnē www.rulonas.com
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