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Izraksts no 22.04.2015. Iepirkuma līguma Nr.RPNC/2015/8-inf. 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2015/8-inf. 
par žalūziju un aizkaru iegādi (5.un 13.nodaļa ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga))   

 

Rīgā, 

2015.gada 22.aprīlī 

  

 

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

50003342481 , (turpmāk tekstā Pircējs), tās valdes priekšsēdētāja J. Buģina personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

statūtiem, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DZ”, reģ.Nr. 43603010307, (turpmāk tekstā Pārdevējs), tās 

valdes locekļa Ivara Saltuma personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, bet abi kopā turpmāk 

līguma tekstā saukti Puses, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena 

nepiespiestas, bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīviem aktiem, un pamatojieties uz iepirkuma procedūras rezultātiem “Žalūziju un aizkaru iegāde (5. 

un 13.nodaļa ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga))”, iepirkuma ID Nr.RPNC/2015/8-inf., noslēdz sekojošu 

līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1. Līguma priekšmets ir žalūziju un aizkaru– (turpmāk līgumā Prece) piegāde un uzstādīšana Pircējam. 

1.2. Preces specifikācija un apjoms noteikts šī līguma pielikumā Nr.1. 

1.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 

1.4. Piegādes vieta - Pircēja telpas - VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, ēka lit.056 (5. un 

13.nodaļa), Tvaika iela 2, Rīga. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Līguma summa bez PVN ir EUR 879.67 (astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, 67 centi), PVN 

21% EUR  184.73 (viens simts astoņdesmit četri euro, 73 centi), pavisam kopā EUR 1 064.40 (viens 

tūkstotis sešdesmit četri euro, 40 centi). 

2.2. Līguma summā ir iekļauts visas Preces iepakojuma, piegādes un uzstādīšanas izmaksas līdz Pircēja 

norādītājai vietai, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces 

piegādi Pircējam. 

2.3. Pircējs apņemas apmaksāt piegādāto kvalitatīvo Preci 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz 

Pārdevēja izrakstītu rēķinu pēc Preces piegādes, uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana. 

2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja līgumā 

norādīto bankas kontu. 

2.5. Ja piegādāta nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko līgumā noteiktā kārtībā 

sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu līguma 

noteikumiem.  

 

3. PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 
3.1. Pārdevējs apņemas veikt specifikācijai atbilstošu Preces piegādi un uzstādīšanu Pircējam kopā ar visiem 

komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem. 

3.2. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi un nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem 

to transportējot. 

3.3. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi līgumā noteiktā kārtībā un termiņā. 

3.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3.5. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī 

līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams. 

3.6. Pārdevējs apņemas līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas. 

3.7. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā, kā arī piegādes un uzstādīšanas laikā 

iespēju robežās, neradot pārmērīgu troksni, traucējumus u.tml. 



Iepirkums: 

„Žalūziju un aizkaru iegāde (5. un 13.nodaļa ēkā lit.056 (Tvaika iela 2, Rīga))”  
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/8-inf.) 

 

 

2 

3.8. Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst līguma 

noteikumiem.  

3.9. Pircējs veic līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un līguma noteikumiem atbilstošas Preces 

pieņemšanu un apmaksu līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA  
4.1. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja pienākums ir 10 

(desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi un 

uzstādīšanu uz sava rēķina.  

4.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 6.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Pārdevējs maksā Pircējam 

līgumsodu 0.5% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās līguma summas. 

4.3. Ja Pircējs neveic Preces apmaksu līguma 2.3. noteiktajā termiņā, tas maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5% 

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

summas.  

4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā 

darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem 

zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta 

oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne 

vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot 

pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.  

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.  

 

5. NEPĀRVARAMĀ VARA 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizkar Pušu tiesības 

un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

5.2.  Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir 

iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.  

 

6. PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA  

6.1. Pārdevējs Pircējam piegādā un sagatavo ekspluatācijai Preci Pircēja norādītajā telpā 2 (divu) kalendāro 

nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.  

6.2. Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces 

piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu.  

6.3. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.  

 

7. GARANTIJA UN APKOPE 

7.1. Pārdevējs garantē 24 (divdesmit četru) mēnešu Preces garantiju no pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas. 

7.2. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt 

garantijas remontu.  

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 
8.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai 

saistību izpildīšanai.  

8.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu,  
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8.2.1. ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis 

nepatiesu informāciju. 

8.2.2. ja Pārdevējs nepiegādā Preci 10 (desmit) dienu laikā pēc šajā līgumā noteiktā termiņa beigām.  

8.2.3. ja Pārdevējs piegādā šī līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.  

8.2.4. ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu.  

8.3. Līguma laušana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības. 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. 

Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. 

9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai 

papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

9.3. Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

9.4. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz šā līguma 10.punktā norādītajām 

adresēm. Ja mainās Pušu adreses un/vai rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai pusei triju dienu laikā. 

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti. 

PIRCĒJS PĀRDEVĒJS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģ. Nr. 50003342481 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Tālrunis: +371 67080262 

Fakss +371 67222305 

e-pasts: evija.puke@rpnc.lv 

Bankas nosaukums: Valsts kase 

Norēķinu konts: LV11TREL9290410000000  

SIA „DZ”  

Reģ.Nr. 43603010307 

Adrese: Pētera iela 1, Jelgava, LV-3001 

Tālrunis: +371 29262348 

Fakss: +371 63081164 

e-pasts: dz@apollo.lv  

Bankas nosaukums: A/S Swedbank 

Norēķinu konts: LV81HABA0551025340100 

 

 

 

______________________________ 

Valdes priekšsēdētājs 

Jānis Buģins 

 

 

________________________________ 

Valdes loceklis 

Ivars Saltums 
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