
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā: 

„VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

īpašumā vai pārziņā esošu ēku  

energoefektivitātes novērtēšana un energosertifikācija”  

(iepirkuma identifikācijas Nr.RPNC/2015/7-inf.) 

 

Iepirkuma līgums 
par energoefektivitātes novērtēšanu un energosertifikāciju 

 

Rīgā, 2015. gada  23.aprīlī  

Nr. RPNC/2015/7-inf. 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģ. Nr. 50003342481, 

turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, ko pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, kurš rīkojas pamatojoties uz 

Pasūtītāja valdes lēmumu Nr. 2.1. (valdes 10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5), no vienas puses,  

un 

SIA „Campaign”, reģ. Nr. 50003773841, turpmāk tekstā „IZPILDĪTĀJS”, kuru pārstāv tās valdes loceklis Māris 

Sedlenieks, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz 

šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Puses vienojas, ka Izpildītājs par Līguma 5.1.punktā noteikto atlīdzību veiks Pasūtītāja īpašumā vai pārziņā 

esošu ēku energoefektivitātes novērtēšanu un energosertifikāciju, izstrādājot ēku energoefektivitātes 

novērtējuma pārskatus saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un ēku sarakstu (pielikums Nr.2). 

1.2. Izpildītājam, sniedzot Līguma 1.1.puntā noteikto pakalpojumu, ir jāņem vērā 2013.gada 25.jūnija noteikumi 

Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.383 „Noteikumi par ēku 

energosertifikāciju”. 

 

2. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

 

2.1. Izpildot savas saistības, ko paredz Līgums, Izpildītājs darbojas Pasūtītāja uzdevumā un interesēs saskaņā ar 

Pasūtītāja piešķirtajām pilnvarām, pamatojoties uz Līgumu; 

2.2. Izpildītājam ir tiesības veikt nepieciešamās pārrunas un tikšanās, kā arī izpildīt citas darbības, kas 

nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei; 

2.3. Izpildītājs uzņemas nodrošināt Līguma 1.1.punktā noteiktā pakalpojuma izpildi, saskaņā ar LR normatīvo aktu 

prasībām un Līgumu; 

2.4. Izpildītājs apņemas paziņot Pasūtītājam par jebkuriem apstākļiem vai notikumiem, kas kavē Izpildītāju 

pienācīgi uzsākt vai sniegt pakalpojumu.  

2.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par sniegto pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  

 

3.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītājam nepieciešamo informāciju pakalpojuma pienācīgai sniegšanai 

Izpildītāja noteiktajā apjomā, laikā un kvalitātē, pēc formas un satura, kā arī garantēt savu līdzdalību Līguma 

mērķu sasniegšanā, sadarbojoties ar Izpildītāju; 

3.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam par veicamajiem pakalpojumiem, kas ir saskaņā ar Līguma 

noteikumiem; 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt pienācīgu pakalpojuma sniegšanu no Izpildītāja un noslēgtā Līguma ievērošanu; 

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt uz sava rēķina papildus kontroli tam, vai Izpildītāja darbības atbilst izvirzītajām 

prasībām, netraucējot pakalpojuma sniegšanu vai organizēšanu un neiejaucoties Izpildītāja ekonomiskajā, 

organizatoriskajā darbībā, iepriekš par to Izpildītāju nebrīdinot. 

 

4. Līguma darbības laiks, grozīšanas un papildināšanas kārtība 

 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4.2. Izpildītājs apņemas izstrādāt ēku energoefektivitātes novērtējuma pārskatus saskaņā ar Līgumā noteiktajām 

prasībām ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  

4.3. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumam tiek noformēti rakstiskā veidā, Pasūtītājam un Izpildītājam 

savstarpēji vienojoties. 

5. Līguma summa un norēķinu kārtība 
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5.1. Par ēku energoefektivitātes novērtējuma pārskatu izstrādi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību 

EUR 3 104.00 (trīs tūkstoši viens simts četri euro, 00 centi) un papildus pievienotās vērtības nodokli, turpmāk 

tekstā – PVN, kas uz Līguma parakstīšanas brīdi sastāda 21% jeb EUR 651.84 (seši simti piecdesmit viens 

euro, 84 centi), kas kopā sastāda summu EUR 3 755.84 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro, 84 

centi), kuru Pasūtītājs atbilstoši Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem pārskaita uz Izpildītāja norādīto norēķinu 

kontu. 

5.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kā arī rēķina saņemšanas. 

5.3. Ja ēku energoefektivitātes novērtējuma pārskatu izstrādes termiņš tiek kavēts, Pasūtītājs aprēķina un ietur no 

Izpildītāja līgumsodu 0,1 % (viena desmit daļa procenta) apmērā no 5.1.punktā noteiktās atlīdzības par katru 

kavējuma kalendāro dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. 

5.4. Ja apmaksa tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, Izpildītājs aprēķina un Pasūtītājam ir pienākums maksāt 

Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmit daļa procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

kavēto maksājuma kalendāro dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit) procentus no kopējās Līguma summas. 

5.5. Pasūtītājs veic atlīdzību par Darbu izpildi Līguma 5.1. punktā noteiktajā apjomā, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem pēc sekojošu nosacījumu iestāšanās: 

5.5.1. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu par Līguma 1.1. punktā minēto pakalpojumu izpildi pilnā 

apmērā; 

5.5.2. Puses abpusēji ir parakstījušas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.6. Ja Pasūtītājs neparaksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba 

nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, kā arī nav iesniedzis Izpildītājam motivētu pieprasījumu veikt 

precizējumus un/vai labojumus, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

Šādā gadījumā Darbs uzskatāms par pieņemtu 11. (vienpadsmitajā) darba dienā pēc Darba nodošanas – 

pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam. Šādi parakstīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats 

galīgo norēķinu veikšanai. 

6. Pušu atbildība 

 

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumu uzņemtajām saistībām, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. Ja Pasūtītājs ar savu darbību vai bezdarbību ir kavējis Izpildītāju veikt savus pienākumus, Izpildītājs nav 

atbildīgs par neizpildītu darbu, kā arī darbu, kas nav izpildīts noteiktajā laikā vai ir izpildīts nekvalitatīvi. 

6.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvarotu personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā 

otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

6.4. Puses uzņemas nekavējoties paziņot otrai Pusei par jebkurām izmaiņām Puses datos vai jebkuriem citiem 

datiem, kas ir būtiski attiecībā uz Līguma izpildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgajām 

izmaiņām.  

 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība  

 

7.1. Iespējamie strīdi starp Pusēm tiek risināti, Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties sarunu ceļā, 

neradot zaudējumus otras Puses likumīgajām tiesībām un interesēm, kas izriet no Līguma.  

7.2. Ja vienošanos panākt nav iespējams, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, 

Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā.  

 

8. Citi noteikumi 

 

8.1. Jebkura sazināšanās starp Pusēm sakarā ar Līguma izpildi notiek rakstiskā veidā, rakstot uz adresēm, kuras 

Puses uzrādījušas Līguma 9. nodaļā vai uz jebkuru citu adresi, ko rakstveidā viena Puse paziņojusi otrai Pusei. 

Ziņojumus var nodot arī izmantojot elektronisko pastu.  

8.2. Līgums un visa ar Līgumu un tā izpildi saistītā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām 

personām. Puses nav tiesīgas bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi publicēt, darīt pieejamu un 

vai kādā citā veidā atklāt to vai tās daļu trešajai personai, izņemot LR tiesību aktos noteiktos gadījumus, un 

ievērot visus nepieciešamos un iespējamos drošības un citus pasākumus konfidenciālās informācijas 

neizpaušanai. 
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8.3. Puses apliecina, ka apzinās Līguma saturu, nozīmi un sekas, ievērojot abu Pušu vēlmes un intereses. Līgumā 

lietotie virsraksti un termini ir paredzēti tikai noteikumu satura izskaidrošanai. Pretrunu gadījumā starp terminu 

un saturu vai virsrakstu un saturu, saturam ir noteicošā nozīme. 

8.4. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas 

piekrišanas. 

8.5. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros. Katra puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

Pielikumā:  

1) Tehniskā specifikācija. 

2) SIA „Campaign” tehnikais un finanšu piedāvājums. 

 

 

9. Pušu rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS 
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005 
Vienotais Reģ. Nr. 50003342481 
PVN Reģ. Nr. LV 50003342481 

 
Konts: LV11TREL9290410000000 
Banka: Valsts kase 

   Kods: TRELLV22 
 

 

 
________________________________ 
Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 
 

 

IZPILDĪTĀJS 
SIA „Campaign” 
Adrese: Sakas iela 15-2, Rīga, LV - 1067 
Vienotais Reģ. Nr. 50003773841 
PVN Reģ. Nr. LV50003773841 
 
Konts: LVLV33RIKO0002013264193 
Banka: AS „DnB NORD Banka” 
Kods: RIKOLV2X 
 

 

 
________________________________ 
Valdes loceklis Māris Sedlenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


