
Iepirkuma 

„VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēku apsardzes, ugunsdzēsības  

un signalizācijas tehniskā apkope”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/26-inf. 

4.pielikums  
 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _______________ 
 

Iepirkuma daļa Nr. 1: “Pakalpojuma nodrošināšana Tvaika ielā 2, Rīgā”. 

Iepirkuma daļa Nr.2: “Pakalpojuma nodrošināšana Veldres ielā 1a, Rīgā”. 

Iepirkuma daļa Nr.3: “Pakalpojuma nodrošināšana Ļermontova ielā 1, Rīgā”. 

Iepirkuma daļa Nr.4: “Pakalpojuma nodrošināšana Dārza ielā 4, Rīgā un Aptiekas ielā 7/9, Rīgā”. 

 

Rīgā, 
2016 .gada __.______________ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", 

reģ.Nr. 50003342481 - turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, 

valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses un 

_______________ „_______________”, reģ. Nr. _______________,  

 

..[..] 

 

turpmāk tekstā - „Izpildītājs”, tās _______________ personā, no otras puses, Pasūtītājs un 

Izpildītājs, turpmāk tekstā abi kopā saukti - Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs nodrošina ugunsdrošības signalizācijas sistēmas iekārtas (turpmāk tekstā-

Iekārtas) tehnisko apkopi, darbības pārbaudi un uzraudzību (turpmāk tekstā - Tehniskā apkope) 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” telpās, kas atrodas _______________ (turpmāk 

tekstā - Objekts) saskaņā ar „Tehnisko specifikāciju” (1.pielikums); 

1.2. Līguma summa par Iekārtas Tehnisko apkopi mēnesī ir EUR _______________, bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 21%, PVN 21% EUR _______________, kopējā Līguma 

summa par Iekārtas Tehnisko apkopi mēnesī ar PVN 21% ir EUR _______________, ko pamato 

Izpildītāja finanšu piedāvājums (2.pielikums). 

 

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

2.1. Iekārtas Tehniskās apkopes darbu izpilde saskaņā ar „Tehnisko specifikāciju” 

(1.pielikums) un Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (3.pielikums). 

2.2. Iekārtas pareizas ekspluatācijas tehniskā uzraudzība. 

2.3. Tehnisko palīdzību un konsultāciju sniegšana Pasūtītājam jautājumos, kas saistīti ar 

Objekta ugunsdzēsības sistēmas ekspluatāciju. 

2.4. Tehnisko rekomendāciju sniegšana Iekārtu ekspluatācijas un Objekta apsardzes sistēmas 

darbības uzlabošanai. 

2.5. Iekārtas un Objekta ugunsdrošības sistēmas bojājumu novēršana (remonts) pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma. 

2.6. Izpildītājs nodrošina savu speciālistu komplektēšanu ar profesionāli sagatavotiem 

darbiniekiem. 

2.7. Izpildītājs nodrošina informācijas neizpaušanu, kas saistīta ar Objekta ugunsdrošības 

sistēmu un Izpildītājam uzticētajiem komercnoslēpumiem. 

 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāja pārstāvi ar Iekārtu izvietojumu Objektā. 

3.2. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja pārstāvja iekļūšanu Objektā Iekārtu 
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darbības pārbaudei, remontam un to tehniskajai apkopei vai Iekārtas nomaiņai. 
 

4. APMAKSAS NOTEIKUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Šī Līguma 1.2 un punktā minētajos maksājumos ietverti visi ar Iekārtu Tehnisko apkopi 

saistītie tiešie un netiešie izdevumi (tai skaitā transporta izdevumi). 

4.2. Maksājumus par Iekārtas tehnisko apkopi Pasūtītājs apmaksā šādi - tad, kad Izpildītājs 

attiecīgajā kalendārajā mēnesī veicis visus ar Tehnisko apkopi saistītos darbus, Pasūtītājs, 

pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šī rēķina saņemšanas 

dienas veic ikmēneša maksu par Iekārtu Tehnisko apkopi. 

4.3. Maksājumus par Iekārtas remontu veikšanu Pasūtītājs apmaksā šādi - tad, kad Izpildītājs ir 

pabeidzis attiecīgos nepieciešamos remontdarbus un par šiem veiktajiem darbiem abpusēji tika 

parakstīts veikto darbu pieņemšanas-nodošanas akts, Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja 

izrakstīto rēķinu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas veic šī rēķina apmaksu. 

Rēķinā norādītā summa tiek aprēķināta ņemot vērā attiecīgajā veikto darbu pieņemšanas-

nodošanas aktā fiksēto faktiski veikto darbu apjomu. 

4.4. Katrs maksājums tiks aplikts ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar tajā brīdī Latvijas 

Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Pasūtītājs ar savu darbību vai bezdarbību ir kavējis vai mēģinājis kavēt Izpildītāju veikt 

Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs nav atbildīgs par neizpildītu darbu, kā arī par darbu, kas 

nav izpildīts noteiktajā laikā vai ir izpildīts nekvalitatīvi. 

5.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par Iekārtu Tehniskās apkopes un remontdarbu laikā veikto 

darbu kvalitāti un tehnisko prasību ievērošanu saskaņā ar spēkā esošajām Latvijas Republikas 

tiesību normām. 

5.3. Ja zaudējumi ir radušies abu vai vienas līgumslēdzēja Puses vainas dēļ, to atlīdzināšanas 

jautājums tiek risināts, pusēm rakstiski vienojoties, ņemot vērā konkrētās vainas apjomu un 

nozīmi, vai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

5.4. Apstākļu izvērtēšanai, kuru rezultātā ir radušies materiālie zaudējumi vienai vai abām 

līgumslēdzējām pusēm, tiek izveidota komisija ar abu pušu pārstāvju piedalīšanos. Komisija 

sastāda aktu, kurā tiek atzīmēts materiālā zaudējuma apmērs. 

5.5. Izpildītāja veiktās Tehniskās apkopes, remontdarbu un bojājumu uzskaite tiek reģistrēti 

“Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā”. 

5.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs maksā līgumsodu šādos gadījumos un apmēros: 

5.6.1. par jebkuru Līgumā paredzēto termiņa neievērošanu - 0.1% no Līguma summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas; Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par darbu pabeigšanu objektā. Līgumsods tiek ieturēts no 

Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem. 

5.7. Ja Pasūtītājs neviec maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt 

līgumsodu 0.1% apmērā no savlacīgi neveiktā maksājuma, bet ne vairāk kā 10% no kopējās 

summas. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses nav atbildīgas par līguma saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas 

rezultātā. Nepārvarama vara traktējama kā no pusēm neatkarīgu apstākļu rašanās pēc Līguma 

noslēgšanas, kas dara neiespējamu šajā Līgumā noteikto saistību izpildi. 

6.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja 

tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, konkrēti: ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, citu 

avāriju vai stihisku nelaimju rezultātā, kā arī kara dēļ, kara stāvokļa vai ārkārtēja stāvokļa dēļ; 

vai arī, ja stājas spēkā tādi normatīvie akti, kas pusēm traucē pildīt līgumu, kā arī citu no Pusēm 

neatkarīgu apstākļu dēļ, ja šie apstākļi tieši ietekmējuši līguma pildīšanu. Turklāt līguma saistību 
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izpildīšanas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par to laika periodu, kurā darbojas augšminētie 

apstākļi. 

6.3. Gadījumā, ja minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, 

līgumslēdzēji ir tiesīgi vienpusīgi izbeigt šo līgumu, veicot norēķinus saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

7.1. Līgums stājas spēkā ar 2016. gada __.___________ un ir spēkā, līdz tiek sasniegta plānotā 

līgumcena EUR 41 999,99. 

7.2. Līgums var tikt izbeigts 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, rakstiski paziņojot par to 

otrai pusei. 

7.3. Gadījumā, ja otra Puse nepilda līgumā noteiktās saistības, Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt 

Līgumu, paziņojot par to rakstiski vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Kontaktpersona organizatorisko jautājumu risināšanai no Pasūtītāja puses ir VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andris Žukovskis 

(tālrunis +371 67080168). Kontaktpersona organizatorisko jautājumu risināšanai no Izpildītāja 

puses ir _______________. 

8.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī papildus vienošanās sastādāmi, Pusēm 

rakstiski vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Ja pielikumos noteiktās saistības ir pretrunā ar šajā Līgumā noteiktajām, tad spēkā ir 

tās, kas noslēgtas vēlāk. 

8.3. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, 

grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts Latvijas Republikas likumos 

paredzētajā kārtībā. Strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā. 

8.4. Mainot nosaukumu, adresi, norēķinu kontu, uzņēmējdarbības formu, Puses apņemas 15 

(piecpadsmit) kalendāra dienu laikā paziņot viena otrai par notikušajām izmaiņām. 

8.5. Šis Līgums sastādīts un noslēgts latviešu valodā, divos eksemplāros, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks. Viens šī Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs -Izpildītājam. 

 

Pielikumi: 

1.pielikums – “Tehniskā specifikācija”. 

2.pielikums – “Finanšu piedāvājums”. 

3.pielikums – “Tehniskais piedāvājums. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI 

 

Pasūtītājs: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un  

narkoloģijas centrs” 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, 

Rīga, LV-1005 

Reģistrācijas Nr.: 50003342481 

Banka: Valsts kase 

Konta Nr.: LV11TREL9290410000000 

 

 

____________________/Jānis Buģins/ 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” valdes priekšsēdētājs 

Izpildītājs: 
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____________________/Irina Starkova/ 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas  

centrs” valdes locekle 

 

 

____________________/Imants Rezebergs/ 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas  

centrs” valdes loceklis 

 

 

 


