
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā: 

“VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu  

tehniskā apkope un remonts”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/16-inf. 

 

Izraksts no 14.09.2016. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2016/16-inf. 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2016/16-inf. 

 

Rīgā,  

2016. gada 14. septembrī _ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģ. Nr. 

50003342481, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar 10.03.2015. valdes lēmumu Nr. 3.2. 

(protokols Nr. 5) rīkojas valdes priekšsēdētāja p.i. Irina Starkova, no vienas puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TOPERS”, reģ. Nr.40003326767, (turpmāk – Izpildītājs) kuras 

vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Uģis Skrastiņš, no otras puses, turpmāk katrs 

atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. – 

RPNC/2016/16-inf. rezultātiem, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu – Pasūtītāja autotransporta remontu un 

tehnisko apkalpošanu (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu un 1.pielikumu – Tehniskajām 

specifikācijām, 2.pielikumu – Tehnisko piedāvājumu un 3.pielikumu – Finanšu piedāvājumu, kas ir 

neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. veikt Darbus 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad tiek 

sasniegta plānotā līgumcena 10 000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2.1.2. veikt Darbus atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, izmantojot savas rezerves daļas, materiālus 

un darbaspēku; 

2.1.3. pieņemt remontā Pasūtītājam piederošās automašīnas (turpmāk – automašīnas) saskaņā ar 

1.pielikumā norādīto Pasūtītāja automašīnu sarakstu; 

2.1.4. veiktos Darbus saskaņot ar Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītāju Andri Žukovski;  

2.1.5. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības; 

2.1.6. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu; 

2.1.7. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai 

Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā; 

2.1.8. ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu nodot Darbus Pasūtītājam; 

2.1.9. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vai 

viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas dienas. 

2.2. Pasūtītājs apņemas: 

2.2.1. izsniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Darbu 

veikšanai; 

2.2.2. iesniegt Izpildītājam rakstveida pilnvaru par tām personām, kuras ir pilnvarotas automašīnas 

nodot remontā, saskaņot remonta izmaksas, saņemt un parakstīt Izpildītāja izrakstīto rēķinu par 



remonta izmaksām. Par izmaiņām automašīnu vai pilnvaroto personu sarakstā Pasūtītājs 

nekavējoties informē Izpildītāju rakstiski; 

2.2.3. ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma 

nosacījumiem; 

2.2.4. veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

 

3. REMONTA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs pieņem remontā Pasūtītāja automašīnas pēc iepriekšējas vienošanās par Darbu izpildes 

apjomu un laiku. 

3.2. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas; 

automašīnu remonts veicams 3 (trīs) darbadienu laikā. 

3.3. Remonta darbu pasūtījums tiek noformēts rakstveidā, aizpildot tāmi.  

3.4. Automašīnu remontu Izpildītājs uzsāk pēc tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāju. Saskaņošana notiek 

mutiski, izmantojot telefonu, faksu vai e-pastu. 

3.5. Ja, veicot remontdarbus vai tehniskās apkopes, automašīnām tiek konstatēti defekti vai bojājumi, 

kuru novēršanai būtu nepieciešami papildu remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, kuras nav 

iekļautas Līguma pielikumos, Izpildītājam nekavējoties jābrīdina Pasūtītāju, kā arī jāiesniedz 

Pasūtītājam saskaņošanai izmaksu tāmi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc papildu pasūtījuma 

apstiprināšanas, un jāvienojas par šo darbu izpildes termiņu. 

3.6. Automašīnu remonta darbi tiek veikti, izmantojot kvalitatīvas auto rezerves daļas, materiālus un 

kvalificētu darbaspēku. 

3.7. Visiem veiktajiem remonta darbiem, uzstādītajām auto rezerves daļām un izmantotajiem materiāliem 

tiek dota garantija, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (2. pielikumu).  

3.8. Ja garantijas laikā Pasūtītājs konstatē rezerves daļu un/vai Darbu kvalitātes trūkumus, Pasūtītājs 

sastāda defektācijas aktu un 2 (divu) darba dienu laikā no trūkumu atklāšanās dienas iesniedz to 

Izpildītājam. 

3.9. Pasūtītāja pretenzijas par rezerves daļu un/vai Darbu kvalitāti Izpildītājs izskata 1 (vienas) darba 

dienas laikā pēc defektācijas akta saņemšanas dienas. 

3.10. Ja Pusēm rodas domstarpības rezerves daļu un/vai Darbu kvalitātes novērtējumā, tās, savstarpēji 

vienojoties, ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus (speciālistus), kuru slēdziens par rezerves daļu 

un/vai Darbu kvalitāti būs saistošs Pusēm. Ja ekspertu (speciālistu) slēdzienā konstatēti kvalitātes 

trūkumi, Izpildītājs sedz visus izdevumus par slēdziena sagatavošanu. 

3.11. Garantijas laikā konstatētos rezerves daļu un/vai Pakalpojumu kvalitātes trūkumus Izpildītājs novērš 

10 (desmit) kalendāro dienu laikā uz sava rēķina pēc Līguma 3.8.punktā minētā defektācijas akta 

izskatīšanas dienas vai Līguma 3.10. punktā minētā slēdziena sagatavošanas dienas un Pasūtītāja 

automašīnu nodošanas Darbu izpildes vietā. 

3.12. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt visas Izpildītāja nomainītās rezerves daļas. 

3.13. Izpildītājs garantē rezerves daļām 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju, Darbiem – 6 (sešu) mēnešu 

garantiju no to izpildes brīža. 

 

4. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Pēc attiecīgo Darbu pabeigšanas tiek noformēts, un abu Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akts un rēķins. 

4.2. Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu sagatavo, un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs.  

4.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina 

saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt 

pavadzīmi - rēķinu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

 

5. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 



5.1. Par Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi tiek noteikta samaksa, pamatojoties uz vienību 

līgumcenām, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), izlietoto auto rezerves daļu, materiālu 

daudzumu un padarītā darba apjomu, kas pie norēķiniem papildināma ar pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) summu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējā Līguma summa nepārsniedz 

10 000,00 EUR, neieskaitot PVN. PVN 21% 2 100,00 EUR, pavisam kopā ar PVN 21% 12 100,00 

EUR. 

5.2. Kopējā Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, 

kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. 

5.3. Par Līguma 3.5.punktā minēto darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi tiek noteikta samaksa un 

noformēta atsevišķa pavadzīme-rēķins, saskaņā ar abpusēji rakstiski saskaņoto papildu izmaksu tāmi. 

5.4. Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Finanšu piedāvājumu un Izpildītāja 

rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina parakstīšanas. 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu. 

5.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu 

veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas 

atzīme). 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām. 

6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.  

6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

1% (viena procenta) apmērā no konkrēto Darbu līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no 

savstarpējiem norēķiniem,  Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi 

izpildīti.  

6.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse 

ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

kavētā maksājuma summas. 

6.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties par saviem 

līdzekļiem ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam.  

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

6.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no 

otras Puses izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti. 

6.8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju piesaiste vai nomaiņa var tikt veikta saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteikto kārtību. 

6.9. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav 

panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai 

Līgumā noteiktā kārtībā.  

7.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, 

saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas 

turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto 

saistību izpildes. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā 



paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā 

arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem 

Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. 

7.4.  Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas, noticis, nepārvaramas 

varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, 

kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. 

7.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas 

iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma 

izbeigšanu. 

7.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību 

pārņēmējiem. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Autotransporta drošības inženieris Jānis Caunītis, tālr. +371 29456892, e-pasts: @rpnc.lv. 

8.2. Izpildītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir SIA “TOPERS” pārstāvis Artūrs Eunaps, tālr. +371 

29297292, e-pasts: edgars@topers.lv.  

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 

8.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens no 

eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.  

8.5. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskās specifikācija; 

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

3.pielikums – Finanšu piedāvājums. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI 

 
Pasūtītājs:      Izpildītājs: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  SIA “TOPERS” 

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005    Dzelzavas iela 42a, Rīga, LV-1035 

Reģ. Nr.50003342481     Reģ. Nr.40003326767 

Konta Nr.: LV11TREL9290410000000   Konta Nr.: LV57RIKO0002013285198 

Banka: Valsts kase     Banka: A/s “DnB banka” 

 

 

______________________/Irina Starkova/  ______________________/Uģis Skrastiņš/ 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  SIA “TOPERS”  

valdes priekšsēdētāja p.i.    valdes loceklis 
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