
Iepirkuma 

„Sezonas ziedaugu stādu piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” apstādījumiem”  

(iepirkuma identifikācijas Nr.RPNC/2015/3-inf.) 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

Izraksts no 17.03.2015. Iepirkuma līguma Nr.RPNC/2015/3-inf.  

Rīgā, 

2015.gada 17.martā 

          Nr. RPNC/2015/3-inf. 

 

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

tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina un valdes locekles Irinas Starkovas personā, kuri rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

SIA „JĀŅA ALDERMAŅA DĀRZNIECĪBA ”, tās valdes locekles Vijas Rožkalnes 

personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, kopā 

Pasūtītājs un Piegādātājs, turpmāk - “Puses”, atsevišķi - “Puse”,  

pamatojoties uz VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” rīkotā iepirkuma 

„Sezonas ziedaugu stādu piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” apstādījumiem” 

(iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2015/3-inf.) rezultātiem, bez viltus, maldības un spaidiem 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 

1.1. Iepirkums - Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta iepirkums „Sezonas ziedaugu stādu piegāde 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” apstādījumiem” (ID Nr. RPNC/2015/3-inf). 

1.2. Nolikums pretendentiem - iepirkuma „Sezonas ziedaugu stādu piegāde VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” apstādījumiem” (ID Nr. RPNC/2015/3-inf) dokumentācija. 

1.3. Prece – sezonas ziedaugu stādi. Preces tehniskie parametri, cena un cita veida informācija ir 

noteikti Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”, 2.pielikumā „Pretendenta tehniskais/finanšu 

piedāvājums”. 

2. PUŠU APLIECINĀJUMI 

2.1. Puses apstiprina, ka tām ir pilnas tiesības slēgt šāda satura Līgumu un uzņemties Līgumā 

noteiktās saistības pilnā apjomā, Pušu pārstāvju pilnvarojums atbilst normatīvo aktu un Pušu 

darbības pamatdokumentu prasībām, par pilnvarojumu nepastāv strīds un uz to nav attiecināmi 

nekādi ierobežojumi. Pušu pārstāvji ir iepazinušies ar otras Puses pārstāvju pilnvarojumu un šajā 

sakarībā nav neskaidrību un domstarpību. 

2.2. Piegādātājs apstiprina, ka Līguma slēgšanas brīdī Piegādātājs atbilst visām tām prasībām, 

kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecināmas uz 

Piegādātāja darbību Līguma ietvaros. 

 

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA 



3.1. Piegādātājs atbilstoši Iepirkuma rezultātiem piegādā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pērk sezonas 

ziedaugu stādus, saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, 2.pielikumā 

„Pretendenta tehniskais/finanšu piedāvājums” norādīto cenu, turpmāk - „Prece”. 

3.2. Kopējā Līguma summa ir EUR 4 836.10 bez PVN, PVN EUR 1 015.58, pavisam kopā EUR 

5 851.68 atbilstoši Līgumam pievienotajam Pretendenta tehniskajam/finanšu piedāvājumam 

(2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

3.3. Līguma 3.2.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas saistīti 

ar Iepirkuma priekšmeta izpildi, tas ir, kā, piemēram, un ne tikai, Preces piegādi, tai skaitā transporta 

izdevumi un citas izmaksas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, kā arī visi nodokļi un nodevas, kuras 

ir jānomaksā Piegādātājam saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi, lai kvalitatīvi, savlaicīgi un 

atbilstoši Tehniskajai specifikācijai veiktu pasūtījumu. Piegādātāja piedāvātā cena ir fiksēta 

(nemainīga) visā Līguma darbības laikā.  

 

4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

Preces piegāde ir līdz 2015.gada 26.jūnijam, piegādes starptermiņi noteikti saskaņā ar 1.pielikumā 

„Tehniskā specifikācija” norādīto. 

 

5. PRECES PIEGĀDE 

5.1. Par preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un 

Puses paraksta attiecīgu Preces pavadzīmes-rēķinu (ja kvalitāte un atbilstība Tehniskajai 

specifikācijai tiek apstiprināta), kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

5.2. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un/vai kvalitātē Preci nav piegādājis, tiek 

aprēķināts Līgumsods saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

5.3. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās 

risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam. 

5.4. Pasūtītājs saglabā tiesības 10% (desmit) procenti apmērā no kopējā iepirkuma priekšmeta 

apjoma aizstāt viena veida ziedauga stādus ar citiem līdzvērtīgiem stādiem no piegādātāja piedāvātā 

sortimenta, iepriekš Pusēm vienojoties un saskaņojot šādas izmaiņas atbilstoši Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

6. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

6.1. Apmaksu par piegādātajām Precēm Pasūtītājs veic saskaņā ar piegādāto preču vērtības summu, 

kas norādīta preču pavadzīmē, ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu. Pasūtītājs samaksu 

veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas dienas. 

 

7. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

7.1. Piegādātājs garantē, ka: 

7.1.1. Piegādātā Prece atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums), Izpildītāja tehnisko/finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un piegādes kvalitātes 



nodrošināšanas plāna prasībām (3.pielikums); 

 

8. PUŠU SAISTĪBAS 

8.1. Piegādātāja saistības: 

8.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajos termiņos, apjomos, kvalitātē; 

8.1.2.  Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

8.1.3. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi atbilstoši Preces piegādes grafikam (5.pielikums), 

iepriekš vienojoties par vietu un laikiem ar Līgumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu; 

8.1.4.  Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām 

personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams; 

8.1.5. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz Preces nodošanai Pasūtītājam. 

8.1.6. Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim (-jiem), tiesības ierasties ražotnē, kur 

audzē vai uzglabā Preces Līguma izpildei, lai veiktu ziedaugu attīstības kvalitātes pārbaudi un 

atbilstību Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) izvirzītajām prasībām. Piegādātājam ir jānodrošina 

Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina Piegādātāja kompetenta 

pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas. 

8.2. Pasūtītāja saistības: 

8.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 

8.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu; 

8.3. Piegādātāja tiesības: saņemt samaksu par piegādāto Preci atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

8.4. Pasūtītāja tiesības: saņemt Preci, kas atbilst Pasūtītāja prasībām saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko 

specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja tehnisko/finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un piegādes 

kvalitātes nodrošināšanas plāna prasībām (3.pielikums). 

 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

9.2. Ja Piegādātājs nesniedz piegādes noteiktajā termiņā vai apmērā, tad Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) apmērā par pārkāpuma pirmo reizi. 

Par atkārtotu pārkāpumu Līguma izpildes laikā - līgumsodu EUR 300.00 (trīs simti euro, 00 centi) 

apmērā.  

9.3. Ja Piegādātājs nesniedz piegādes atbilstošā kvalitātē, ievērojot Tehniskās specifikācijas 

prasības, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no atgrieztās 

Preces, konkrētajā gadījumā – stādmateriāla, līgumcenas (ar PVN). 

9.4. Līguma nosacījumiem neatbilstoši piegādātas Preces tiek atgrieztas Piegādātājam, kuram ne 



vēlāk kā 3 stundu laikā ir jānovērš trūkums, vai arī iestājas šajā Līgumā paredzētie nosacījumi, kas 

attiecas uz Līguma pārkāpšanu no Piegādātāja puses (Līguma 9.3.punkts) un Pasūtītājam ir tiesības 

veikt pasūtījumu no cita piegādātāja, uzliekot par pienākumu Piegādātājam segt, bezierunu kārtībā, 

visus izdevumus, kas saistīti ar minētā apjoma iegādi un piegādi līdz Pasūtītāja objektam. 

9.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,5 % (piecas 

desmitdaļas procenta) apmērā no piegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda 

summa par Preces samaksas neveikšanu noteiktajā termiņā nevar būt lielāka par 10% (desmit 

procenti) no piegādātās un neapmaksātās preces summas. 

9.6. Ja nokavēts Līgumā noteiktais samaksas termiņš (Līguma 9.3.punkts), līgumsods tiek 

aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa līdz saistību veikšanai vai apmaksas veikšanai. Samaksa ir uzskatāma par veiktu, ja nauda 

ir izskaitīta no Pasūtītāja norēķina konta. 

9.7. Jebkura šajā Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

9.8. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu kā pirmās kārtas maksājumu ieturēt no 

Piegādātājam veicamajiem maksājumiem.  

9.9. Piegādātājam netiek veikta samaksa Līguma 6.punktā noteiktajā kārtībā, ja nav segti izdevumi, 

ko pamato Līguma 9.4. noteiktie Piegādātāja pienākumi.  

 

10. NEPĀRVARAMĀ VARA 

10.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts varas vai 

pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, vai nepārvaramās varas rezultātā iestājusies nespēja piegādāt 

Preci, tad saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas 

vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos, ja Pasūtītājs šādu aizkavēšanos akceptē. 

10.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga 

atteikties no savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

10.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro 

dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Pušu pienākums 

ir pienācīgi apliecināt šādu apstākļu esamību. 

10.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts tiesas lēmums par Piegādātāja maksātnespējas procesa 

ierosināšanu vai tamlīdzīgi valsts institūciju lēmumi, kas būtiski ietekmē Piegādātāja 

komercdarbību no tā atkarīgu iemeslu dēļ. 

11. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. 

Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no 



šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts 

Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

 

12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

12.1.  Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

12.2. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums - „Tehniskā specifikācija”; 

2. pielikums - „Pretendenta tehniskais/finanšu piedāvājums”; 

3. pielikums – „Piegādes kvalitātes nodrošināšanas plāns”. 

12.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, 

izņemot gadījumus, kad Līgums zaudē spēku saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

12.4. Par Līguma grozījumiem (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta un Līguma 

noteikumus) Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem pievienojamas 

Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.  

12.5.  Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu. Ja Piegādātājam 

ir radušies neparedzēti vai no Piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavēja vai var aizkavēt Preces 

piegādi Pasūtītājam, Piegādātājam ir pienākums Preces piegādes termiņa pagarinājumu savlaicīgi 

saskaņot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt termiņa pagarinājumu, ja Pasūtītāja izpratnē 

Piegādātāja argumenti nav pietiekami un Piegādātājs ir apzināti kavējis Preces piegādi. 

12.6. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šī Līguma 

noteikumus. 

12.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot Piegādātāju 3 (trīs) darba dienas 

iepriekš, ja: 

12.7.1. tiesa pasludinājusi Piegādātāja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par 

Piegādātāja likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē Piegādātājam turpināt Līgumā noteikto 

saistību izpildi; 

12.7.2. pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu 

vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem; 

12.7.3. Piegādātājs atkārtoti (vairāk, kā divas reizes) kavē Preces piegādi ilgāk par 1 (vienu) 

stundu; 

12.7.4. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, 

Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā 

sniegtais apliecinājums. 

12.7.5. Piegādātājs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

12.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Piegādātāju 

nekavējoties, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece neatbilst Iepirkumā noteiktajām Tehniskās 



specifikācijas prasībām un ja piegādātā Prece vai pats piegādes process var radīt jebkādus draudus 

Pasūtītājam, vai riskus saistībā ar saistību izpildi pret trešajām personām, par ko Pasūtītājs ir 

sastādījis aktu. 

12.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Piegādātājam ne 

mazāk, kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos 

zaudējumus. 

12.10.  Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu vai samazināt pasūtījuma apjomu, par to rakstiski 

savlaicīgi brīdinot Piegādātāju. 

13. KONTAKTPERSONAS 

13.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona par Preces piegādes organizēšanu un saņemšanu: VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” dārzniece Ināra Otomere, tālr.: +371 28318108; e-pasts: 

inaraotomere@hotmail.com. 

13.2. Kontaktpersona no Piegādātāja puses SIA „JĀŅA ALDERMAŅA DĀRZNIECĪBA” valdes 

locekle Vija Rožukalne, tel.+371 67543828; +371 29544108; fakss: +371 67374516, e-pasts: 

vija@alderman.lv. 

13.3. Puses apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām kontaktpersonu sastāvā 

vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām. 

 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI 

 Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām Pušu rekvizītos. 

 

Pasūtītājs: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, 

Rīga, LV-1005 

Reģistrācijas Nr.: 50003342481  
Banka: Latvijas banka 

Konta Nr.: LV11TREL9290410000000 

 

____________________/Jānis Buģins/ 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

valdes priekšsēdētājs 

Piegādātājs: 

SIA „JĀŅA ALDERMAŅA DĀRZNIECĪBA” 

Juridiskā adrese: Biķernieku iela 2,  

Rīga, LV-1039  

Reģistrācijas Nr.: 40003363636 

Banka: A/s „Swedbank” 

Konta Nr. LV80HABA0551017449459 

 

____________________/Vija Rožukalne/ 

SIA „JĀŅA ALDERMAŅA DĀRZNIECĪBA” 

valdes locekle 
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