
 1 

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

„Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām”,   

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/5-inf. 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” līgumu reģistrācijas Nr.  

RPNC/2017/5-inf. 

_________ līgumu reģistrācijas Nr. ___________ 

 

Iepirkuma līgums 

  

Rīgā,           2017. gada 11. maijā 
 

 

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

reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, kā vārdā, 

pamatojoties uz statūtiem darbojas valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, valdes locekle Irina 

Starkova un valdes locekli Imants Rezebergs, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses,  

 

un  

 

Cēsu rajona Zosēna pagasta zemnieka saimniecība “AKOTIŅŠ”, reģistrācijas Nr. 

44101027255, juridiskā adrese Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133, kā vārdā 

darbojas tās īpašnieks Arnis Dūmiņš, turpmāk tekstā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā 

un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” 

vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2017/5-inf. rezultātiem, noslēdz savā 

starpā Līgumu par malkas piegādi: 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Ar šo līgumu Piegādātājs apņemas veikt malkas piegādi (turpmāk tekstā - Malka) ISAC 

“Vecpiebalga” vajadzībām, kas atrodas “Greiveros”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas 

novadā, saskaņā ar minētā iepirkuma tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Piegādātāja 

tehnisko un finanšu piedāvājumu (2.pielikums), kā arī atbilstoši citiem šī Līguma 

nosacījumiem. 

1.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamo preču apjomu, attiecīgi samazinot 

kopējo līguma summu. 

2. Līguma summa 
2.1. Cena par 1 kubikmetru malkas bez PVN ir 37,00 EUR (trīsdesmit septiņi euro un 00 centi). 

2.2. Kopējā maksimālā līgumcena ir 22 200,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši divi simti euro un 

00 centi). Darījumam tiek piemērots reversais PVN. 

2.3. Līguma summā ietilpst visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, kā arī visas ar Tehniskajā 

specifikācijā aprakstīto Preci netieši saistītās izmaksas un izdevumi. 

2.4. Pasūtītājs apmaksu par saņemto Preču daudzumu veiks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču-

pavadzīmes rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja norādīto bankas 

kontu. 

2.5. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi pārliecinās par Piegādātāja preču pavadzīmes 

- rēķinā uzrādīto pozīciju atbilstību līgumam. 

 

3. Līguma darbības termiņš 
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3.1. Piegādātājs apņemas veikt malkas piegādi Pasūtītājam 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas, ievērojot, ka 50% no apjoma tiek piegādāti līdz 2017. gada 18. 

augustam. 

3.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai 

izpildei. 

 

4. Malkas piegādes un saņemšanas kārtība 
4.1. Piegādātājs informē Pasūtītāju par Malkas piegādi ne vēlāk kā l (vienas) dienas laikā pirms 

piegādes. 

4.2. Piegādātājs piestāda Pasūtītājam rēķinu par visu piegādāto Malkas apjomu. 

4.3. Pasūtītājs apliecina Malkas saņemšanu ar parakstu un zīmogu, norādot saņemšanas datumu. 

 

5. Norēķinu kārtība 
5.1. Pēc Pasūtītāja apstiprinātās preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas no Piegādātāja, Pasūtītājs 

pārliecinās par Piegādātāja uzrādīto pozīciju atbilstību tehniskai specifikācijai un apmaksā 

Preci atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā iesniegtajām cenām. 

5.2. Par Malkas apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz 

Piegādātāja bankas kontu. 

6. Līdzēju tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

6.1.1.  pieņemt Malku, parakstot attiecīgo preču pavadzīmi - rēķinu; 

6.1.2.  pārbaudīt Malkas kvalitāti pirms tās pieņemšanas. 

6.1.3.  pieņemt tikai atbilstošas kvalitātes Malku. 

6.2. Piegādātāja tiesības un pienākumi: 

6.1.1.  piegādāt Pasūtītājam Malku atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam un 

līguma nosacījumiem. 

6.1.2.  nodrošināt Malkas izkraušanu Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā. 

 

7. Pušu atbildība 
7.1. Par Malkas nesavlaicīgu piegādi Pasūtītājs ietur nokavējuma procentus 0.1% apmērā no 

kopējās līguma summas par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

summas. 

7.2. Par Malkas nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0.1% apmērā no 

kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā Līgumsoda, tā 

arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

 

8. Līguma grozīšanas kārtība 
Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi līguma grozījumi un 

papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 

parakstīšanas, un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

9. Citi nosacījumi 
9.1.Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar 

Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad to paraksta Puses, 

tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2.Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

9.3.Ja līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija, tā tiesības un pienākumus 

realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

9.4.Puses nav tiesīgas ar šo Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām 
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bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 

9.5.Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu dienu 

laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei. 

9.6. Līgums ir sastādīts, un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai pusei pa vienam. Abiem 

līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.7. Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē Induli Ruicēnu, tālrunis: +371 

20218949, e-pasts: indulis.ruicens@rpnc.lv. 

9.8. Piegādātājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē Arni Dūmiņu, tālrunis: +371 

29173587, e-pasts: arnis-dumins@inbox.lv. 

9.9. Pušu atbildīgajām personām  ir tiesības Līguma darbības laikā: 

9.9.1. risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi; 

9.9.2. kontrolēt Līguma izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem un cenai. 

9.10. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā 

pielikumos. 

 

 

Pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija uz 1 lp.; 

2. Finanšu piedāvājums uz 1 lp. 

 

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 
 

PASŪTĪTĀJS:  PIEGĀDĀTĀJS: 

VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” 

Reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,  

Rīga, LV-1005 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

S.W.I.F.T.: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

e-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 

 

 Z/s “AKOTIŅŠ” 

 

Reģistrācijas Nr. 44101027255 

Juridiskā adrese: Z/s “AKOTIŅŠ”, Zosēnu 

pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133 

Banka: A/s SEB banka 

S.W.I.F.T.: UNLALV2X  

Konts: LV39UNLA0004003643675 

Tālr. +371 29173587; fakss: - 

e-pasts: arnis-dumins@inbox.lv  

 

 

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins  Īpašnieks A. Dūmiņš 

z.v. 

 

 z.v. 

Valdes locekle I. Starkova   

 

 

  

Valdes loceklis I. Rezebergs   
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