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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Iepirkums tiek veikts, ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – 

PIL), un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.  

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2016/16-inf. 

1.3. Iepirkums tiek veikts atbilstoši PIL 8.2 pantam.  

1.4. Ziņas par pasūtītāju: 

1.4.1. Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs); 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005,  

Faksa Nr.: +371 67222305. 

1.4.2. Komisijas kontaktpersona par organizatoriskiem jautājumiem – Andris Žukovskis, 

tālr.+371 26385168, e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv.  

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.  
1.5.1. Piedāvājumi iesniedzami VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpusā (Lietvedības daļa, kabinets nr.104) Rīgā, Tvaika ielā 2, līdz 

2016. gada 15. augustam_plkst. 10:00. Pa pastu sūtītam piedāvājumam jābūt 

nogādātam šajā punktā minētajā adresē līdz minētajam termiņam. Piedāvājums, kas 

saņemts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam. 

1.5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai 

kas nodoti sakaru iestādē savlaicīgi, bet līdz 1.5.1. punktā norādītajam termiņam nav 

saņemti, atzīstami par nederīgiem un neatvērti atdodami Pretendentiem. 

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums: netiek paredzēts. 

1.7. Piedāvājumam ir šādas noformējuma prasības: 

1.7.1. Piedāvājums sastāv no: 

1.7.1.1. pieteikuma vēstules (1.pielikums); 

1.7.1.2. tehniskā un finanšu piedāvājuma. 

1.7.2. Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā 

eksemplārā slēgtā aploksnē.  

1.7.3. Aploksnei jābūt aizlīmētai. Uz aploksnes norādāma šāda informācija: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets nr.104) 

Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005. 

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis 

piedāvājums iepirkumā 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu  

tehniskā apkope un remonts 
identifikācijas Nr.: RPNC/2016/16-inf. 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai tas atbilstu iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām. 

Piedāvājumam pēc formas jābūt glīti noformētam uz A4 formāta lapām, sagatavotam 

datorsalikumā, ar numurētām lapām, caurauklotam, parakstītam, pēc satura - 

pārskatāmam un saprotamam. 

mailto:andris.zukovskis@rpnc.lv
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1.7.5. Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šā Nolikuma prasībām, iepirkuma 

rīkotājs nav atbildīgs par tās nozaudēšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. 

1.7.6. Par Piedāvājuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad Piedāvājums iesniegts 

Pasūtītāja pārstāvim personīgi un Pasūtītājs to ir reģistrējis. 

1.8. Pretendents 

Par Pretendentu iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai piegādātāju apvienība, 

kura ir iesniegusi visus dokumentus iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā. 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

automašīnu tehniskā apkope un remonts saskaņā ar tehnisko specifikāciju 
(2.pielikums).  

2.1.3. Iepirkuma līguma termiņš: 12 (divpadsmit mēneši) vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta 

plānotā līgumcena 10 000,00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa. 

2.2. Pretendenti var pieteikties tikai uz visu Iepirkuma priekšmeta apjomu. Iepirkuma 

priekšmetu nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu 

iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma 

variantu iepirkumā (piedāvājuma varianti nav pieļaujami). 

2.3. CPV kods: 50112200- 5, 50112100- 4. 

2.4. Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt ar vienu pretendentu, kurš iesniegs iepirkuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

2.5. Norēķinu kārtība: saskaņā ar iepirkuma līguma projekta nosacījumiem. 

2.6. Cita informācija par iepirkuma priekšmetu: 

2.6.1. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties kvalificētu pretendentu, kura piedāvājums 

atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.  

2.6.2. Uzvarētāja pienākums ir ievērot tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) ietverto 

iepirkuma priekšmeta specifikāciju un apjomu un izpildīt līgumu nevainojamā 

kvalitātē, savlaicīgi un precīzi.  

 

3. Iepirkuma izziņošana un prasību saņemšana 

3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja 

mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Ja iespējamais Pretendents pieprasa papildu 

informāciju par iepirkuma nolikumu, Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas 

nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu) iespējamam Pretendentam, kas 

uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā mājaslapā www.rpnc.lv. Ja minētās 

ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājaslapā, tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis 

papildu informāciju. 

3.2. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras 

dokumentiem Nolikuma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents vēlas saņemt 

iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam 

http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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pretendentam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu 

pieprasījums. 

 

4. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

4.1. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja: 

4.1.1.  iepirkuma komisija konstatēs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 

panta piektajā daļā noteikto, ka: 

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu, 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi 

lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto 

līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 

3) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 

šīs daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi. 

 

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Publisko iepirkumu likuma 

8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās daļas 

3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par šā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

b) par šā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs 

attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā 

panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu; 

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās daļas 

3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas 

izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas šā 

panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku 

par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

iepirkumā.  

Atkarībā no veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs: 

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta piektās daļas 

3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 
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2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 

parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, ir konstatēts, ka 

tam vai šā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija 

pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums 

par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, 

ka tam un šā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkumā, 

 

4.1.2. Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu Pretendents neatbilst Nolikuma 4.2.punkta 

prasībām. 

4.2. Pretendents piedāvājumam pievieno:  

4.2.1. pieteikumu (1.pielikums); 

4.2.2. apliecinājumu par pieredzi (automašīnu tehniskā apkope un remonts) 

un vismaz vienu pozitīvu pasūtītāja atsauksmi; 

4.2.3. tehnisko (saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām, Nolikuma 

2.pielikums) un finanšu piedāvājumu. 

4.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, 

ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī 

piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  

4.4. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu 

piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par piegādātāju apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu līguma izpildē un norāda personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā. 

4.5. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, visi piegādātāju apvienības 

dalībnieki paraksta gan pieteikumu dalībai iepirkumā, gan tehnisko piedāvājumu un finanšu 

piedāvājumu. 

4.6. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno 

pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses. 

 

5. Finanšu piedāvājums 

5.1. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai 

formai, norādot visus pasūtītājam piekrītošos maksājamos nodokļu un nodevu maksājumus.  
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5.2. Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz 

komata. 

5.3. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām. 

5.4. Finanšu piedāvājuma ietvaros nepieciešams ņemt vērā, ka piedāvājuma cenā jābūt 

iekļautiem visiem ar līguma īstenošanu saistītiem izdevumiem, tai skaitā izdevumiem par 

transportu u.c. nepieciešamajiem izdevumiem. 

5.5. Pretendentam iepirkuma līguma darbības laikā ir jānodrošina iepirkuma priekšmeta izpilde 

par cenu, kas nav lielākas par finanšu piedāvājumā norādīto. Iespējamā inflācija, tirgus 

apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai. 

 

6. Piedāvājuma izvēle 

6.1. Atbilstība Nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā trīs etapu procedūrā: 

6.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;  

6.1.2. piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

6.1.3. piedāvājumu vērtēšana, ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

6.2. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt 

Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā 

izvērtēšanas etapā. 

6.3. Vienādu finanšu piedāvājumu iesniegšanas gadījumā tiks izvēlēts pretendents, kuram ir 

ilgāka pieredze iepirkuma priekšmeta veikšanā. 

 

7. Komisijas tiesības un pienākumi  

7.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija (turpmāk - komisija). Komisija ir tiesīga 

pieaicināt ekspertu.  

7.2. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes. 

7.3. Komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumā. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās 

kļūdas labotas.  

7.4. Piedāvājumu izvērtēšanā komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma nolikumā paredzētajiem 

noteikumiem, prasībām un tehniskajām specifikācijām.  

7.5. Komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek 

konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst kādai no šajā iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

7.6. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem: 

7.6.1. par kāda no Pretendentiem atzīšanu par iepirkuma uzvarētājiem; 

7.6.2. par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkumam nav 

iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām. 

7.7. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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7.8. Ja komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, komisija pirms 

šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

7.9. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, komisija konstatē, ka Pretendents nav 

pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, 

komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.  

7.10. Visas pārējās komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē PIL 

un citi spēkā esošie normatīvie akti. 

7.11. Pēc nepieciešamības komisija var papildus pieprasīt no pretendenta papildus informāciju. 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos 

nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot iepirkuma 

nolikuma noteiktās prasības. 

8.2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma Komisijas pieprasījumiem par 

papildu informāciju. Ja Pretendents pieprasījumā noteiktajā termiņā nesniedz atbildes uz 

Komisijas jautājumiem, Komisijai ir tiesības to izslēgt no tālākas dalības iepirkuma 

procedūrā.  

8.3. Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma iepirkuma norises 

un Pasūtījuma izpildes gaitā.  

8.4. Visas pārējās Pretendentu, iespējamo pretendentu, pakalpojuma sniedzēju tiesības un 

pienākumus, kas nav atrunāti šajā iepirkuma nolikuma prasībās, regulē PIL un citi 

normatīvie akti.  

8.5. Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana iepirkumam vienlaicīgi uzskatāma par Pretendenta 

piekrišanu iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma prasībām.  

8.6. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no iepirkuma līguma noslēgšanas, ja samaksai nav pieejams 

pietiekošs finansējums. 

9.2. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Šajā Nolikumā ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamu 

iepirkuma nolikuma sastāvdaļu: 

1) Pielikums Nr.1 „Pieteikums iepirkumam”; 

2) Pielikums Nr.2 „Tehniskā specifikācija”; 

3) Pielikums Nr.3 „Finanšu piedāvājums”; 

4) Pielikums Nr.4 “Iepirkuma līguma projekts”. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     J. Caunītis 

 



Iepirkuma 

„VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu  

tehniskā apkope un remonts”,  

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

1.pielikums 

 

 

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM 

Ar šo apliecinu, ka: 

1) piekrītu piedalīties iepirkumā, ievērojot nolikumā izvirzītās prasības, un slēgt iepirkuma līgumu uz Pasūtītāja izvirzītajiem 

nosacījumiem; 

2) garantēju iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma prasību precīzu izpildi; 

3) iepirkuma prasību nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav; 

4) piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

Pretendenta un apakšuzņēmēju paredzamais darbu apjoms: 

Nr. Uzņēmējs 
Veicamo darbu 

nosaukums 

Veicamais darbu apjoms 

EUR (neiesk. 

PVN) 

% no kopējā 

apjoma 

1 2 3 4 5 

1. (galvenais uzņēmējs)    

2. (apakšuzņēmējs)    

3. (apakšuzņēmējs)    

 utt.    

Jānorāda obligāti, ja apakšuzņēmēja darba apjoms ir = vai > par 20% no kopējā darba apjoma. 

 

Tehnisko apkopi un remontu  veiksim  sekojošam VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” autotransportam:  

Nr. 

p.k. 

Automašīnas marka, 

modelis 

1.reģistrācijas 

datums 

Reģ. 

Nr. 

Degviela 

 

Motora 

tilpums, 

cm3 

Kārba 

Odometra 

rādījums km 

līdz 30.06.2016. 

Šasijas Nr. 

1. TOYOTA AVENSIS 1998. EJ Benzīns ** manuālas 307519 SB153ABN00E032528 
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3522 

2. TOYOTA AVENSIS 1998. 
EJ 

3525 
Benzīns ** manuālas 440519 SB153ABN00E031172 

3. FORD WINDSTAR 2000. 
EZ 

1138 
Benzīns ** automātiskā 149811 

2FMDA5243YBB33658 

4. Ford Transit 16.12.1994. 
FD 

4495 
Dīzeļdegviela 2496 manuālas 256132 WFOHXXGBVHRA79049 

5. VW CADDY 13.09.2004. 
FF 

3739 
Dīzeļdegviela 1968 manuālas 314440 

WV2ZZZ2KZ5X017510 

6. VW Transporter 18.10.2004. 
GL 

5370 
Dīzeļdegviela 1896 manuālas 405064 

WV2ZZZ7HZ4X006485 

7. KIA CEE D 12.11.2008. HG 609 Dīzeļdegviela 1991 manuālas 178637 U5YFF24529L144907 

8. KIA CEE D 12.11.2008. HG 610 Dīzeļdegviela 1991 manuālas 168583 U5YFF24529L144914 

9. KIA CEE D 12.11.2008. HG 611 Dīzeļdegviela 1991 manuālas 111690 U5YFF24529L144924 

10. VW Crafter 08.12.2006. 
HN 

8676 
Dīzeļdegviela 2461 manuālas 113251 WV1ZZZ2EZ76020881 

11. Volvo S80 04.01.1999. JJ 1578 Benzīns 2783 automātiskā 227807 
YV1TS90C5X1029743 

12. OPEL COMBO VAN 11.11.2015. 
KE 

5581 
Benzīns 1368 manuālas 5330 WOL6WZA1AG9579757 

 

Piedāvājam veikt automašīnas tehnisko apkopi _______ ( 1 darba dienas laikā). 

Piedāvājam veikt automobiļa remontu ne ilgāk kā _____ (3 darba dienu laikā.) 

Piedāvājam nodrošināt automobiļa oriģinālo rezerves daļu piegādi ne ilgāk kā ______ (ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā. 

Tāme pasūtītājam saskaņošanai tiks iesniegta_____(ne vēlāk kā 24 stundu laikā no automašīnas nodošanas servisā).  

Piedāvāto rezerves daļu  garantijas laiks - ______   (ne mazāk kā 12 (divpadsmit mēneši). 

Servisā veikto darbu   garantijas laiks - ______  (ne mazāk kā 6 (seši mēneši). 

Apliecinām, ka pasūtītāja autotransporta tehniskās apkope un remonts tiks veikts saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām 

prasībām 
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Pretendents: ________________________________________________________ 

 

Reģistrācijas Nr./ personas kods _________________________________________ 

 

Juridiskā un biroja adrese/ deklarētā dzīvesvieta _____________________________ 

 

Kontaktpersona    , tālrunis________________________ 

 

e-pasts    , telefakss___________________________________ 

 

Bankas rekvizīti______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 



 
Iepirkuma 

“VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu  

tehniskā apkope un remonts”,  

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

2.pielikums  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Prasības pretendenta tehniskajām iespējām:  

1. Pakalpojumi sniedzami ne tālāk kā 15 km no VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

(turpmāk tekstā – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā. Ja serviss ir tālāk pa minēto attālumu, 

Pretendentam jānodrošina RPNC automašīnu transportēšana līdz servisam un atpakaļ. Minētās 

transportēšanas izmaksas sedz pretendents (tām ir jābūt iekļautām piedāvājumā).   

2. Pretendentam jānodrošina pilnu auto servisa pakalpojuma spektru vieglo automobiļu un 

mikroautobusu apkalpošanā - sākot ar riepu servisu un beidzot ar vissarežģītākajiem ritošās daļas 

un dzinēju remontiem un diagnostiku, metināšanas darbiem, kā arī visa veida virsbūves 

remontiem un krāsošanas darbiem. Pretendentam jānodrošina elektroaprīkojuma un elektronikas, 

t.sk. pretaizdzīšanas signalizācijas remonts, kā arī klimatkontroles (kondicionētāju) remonts un 

salona ķīmiskā tīrīšana. 

3. Automašīnu tehniskā apkope veicama 1 (vienas) darbadienas laikā. 

4. Jānodrošina automobiļu oriģinālās (vai alternatīvas rezerves daļas, kuras atbilst automašīnas 

ražotāja un ES prasībām) rezerves daļas ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā. 

5. Automašīnu remonts (pēc nepieciešamo detaļu saņemšanas) veicams 3 (trīs) darbadienu laikā; 

6. Pretendentam jānodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantijas termiņš uzstādītām rezerves daļām 

no uzstādīšanas brīža un 3 (trīs) mēnešu garantijas termiņš remontdarbiem no to izpildes brīža. 

7.  Pretendentam jānosūta saskaņošanai Pasūtītājam automobiļa tehniskās apkopes vai remonta darbu 

izmaksu tāmi ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc automobiļa pieņemšanas 

autoservisā, norādot tajā darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu un materiālu izmaksas, 

kā arī automobiļa oriģinālo rezerves daļu piegādes termiņu un darba izpildes termiņu.  

8.  Pretendents nedrīkst veikt darbu bez rakstiska darbu izmaksu tāmes saskaņojuma ar Pasūtītāju. 

9. Ja, veicot remontdarbus vai tehniskās apkopes, tiek konstatēti defekti vai bojājumi, kuru 

novēršanai būtu nepieciešami papildu remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, Pretendentam 

nekavējoties rakstiski jābrīdina Pasūtītāju, kā arī jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai izmaksu 

tāmi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc papildus pasūtījuma apstiprināšanas un vienojas par 

darbu izpildes termiņu.  

10. Automobiļu tehniskā apkope vai remonts jāveic saskaņā ar automobiļu izgatavotājrūpnīcas 

prasībām.  

11. Autotransporta saraksts līguma izpildes periodā var tikt papildināts vai samazināts, ņemot vērā 

Pasūtītāja budžetu.  

12. Pretendentam filtru, akumulatoru un citu rezerves daļu un materiālu utilizācija jāveic bez maksas.  



 

13. Pasūtītāja īpašumā esošais autotransports: 

Nr. 

p.k. 

Automašīnas marka, 

modelis 

1.reģistrācijas 

datums 

Reģ. 

Nr. 

Degviela 

 

Motora 

tilpums, 

cm3 

Kārba 

Odometra 

rādījums km 

līdz 30.06.2016. 

Šasijas Nr. 

1. TOYOTA AVENSIS 1998. 
EJ 

3522 
Benzīns ** manuālas 307519 SB153ABN00E032528 

2. TOYOTA AVENSIS 1998. 
EJ 

3525 
Benzīns ** manuālas 440519 SB153ABN00E031172 

3. FORD WINDSTAR 2000. 
EZ 

1138 
Benzīns ** automātiskā 149811 

2FMDA5243YBB33658 

4. Ford Transit 16.12.1994. 
FD 

4495 
Dīzeļdegviela 2496 manuālas 256132 WFOHXXGBVHRA79049 

5. VW CADDY 13.09.2004. 
FF 

3739 
Dīzeļdegviela 1968 manuālas 314440 

WV2ZZZ2KZ5X017510 

6. VW Transporter 18.10.2004. 
GL 

5370 
Dīzeļdegviela 1896 manuālas 405064 

WV2ZZZ7HZ4X006485 

7. KIA CEE D 12.11.2008. HG 609 Dīzeļdegviela 1991 manuālas 178637 U5YFF24529L144907 

8. KIA CEE D 12.11.2008. HG 610 Dīzeļdegviela 1991 manuālas 168583 U5YFF24529L144914 

9. KIA CEE D 12.11.2008. HG 611 Dīzeļdegviela 1991 manuālas 111690 U5YFF24529L144924 

10. VW Crafter 08.12.2006. 
HN 

8676 
Dīzeļdegviela 2461 manuālas 113251 WV1ZZZ2EZ76020881 

11. Volvo S80 04.01.1999. JJ 1578 Benzīns 2783 automātiskā 227807 
YV1TS90C5X1029743 

12. OPEL COMBO VAN 11.11.2015. 
KE 

5581 
Benzīns 1368 manuālas 5330 WOL6WZA1AG9579757 

 
14. Rezerves daļas autotransportam: 

Nr. p.k. Rezerves daļas1 Mērvienība Skaits 

1. 2. 3. 4. 

1.  Salona gaisa filtrs gab. 1 

2.  Degvielas filtrs gab. 1 

3.  Dzinēja eļļas filtrs gab. 1 

4.  Gaisa filtrs gab. 1 

                                                 
1Pretendentam jānodrošina arī tehniskajās specifikācijās nenorādīto rezerves daļu nomaiņa un remonts. 
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Nr. p.k. Rezerves daļas1 Mērvienība Skaits 

1. 2. 3. 4. 

5.  Ģeneratora siksna gab. 1 

6.  Stūres pastiprinātāja siksna gab. 1 

7.  Dzinēja zobsiksna gab. 1 

8.  Aizdedzes sveces gab. 1 

9.  Kvēlsveces  gab. 1 

10.  Priekšējie bremžu diski gab 1 

11.  Priekšējie bremžu kluči kompl. 1 

12.  Priekšējie bremžu suporti kompl. 1 

13.  Priekšējie amortizatori gab 1 

14.  Priekšējā tilta atbalsta šarnīri kompl. 1 

15.  Priekšējās rumbas gultnis gab. 1 

16.  Priekšējā riteņa rumba (kompl.) gab. 1 

17.  Aizmugurējie bremžu kluči kompl. 1 

18.  Aizmugurējie bremžu diski kompl. 1 

19.  Aizmugurējie bremžu suporti kompl. 1 

20.  Stāvbremzes trose gab. 1 

21.  Aizmugurējais amortizators gab. 1 

22.  Aizmugurējas rumbas gultnis gab. 1 

23.  Aizmugurējā riteņa rumba gab. 1 

24.  Stūres šarnīrs (kreisais) gab. 1 

25.  Stūres šarnīrs (labais) gab. 1 

26.  Izplūdes sistēmas elastīgais savienojums gab. 1 

27.  Izplūdes sistēmas rezonators gab. 1 

28.  Izplūdes sistēmas slāpētājs gab. 1 

29.  Izplūdes sistēmas katalizators gab. 1 

30.  Termostats gab. 1 

31.  Dzinēja eļļas maiņa, 1 l litrs 1 

32.  Dzesēšanas šķidrums litrs 1 

33.  Riepas gab. 1 

34.  Kondicionēšanas sistēmas pārbaude un uzpildīšana 1 l litrs 1 

35.  Logu tīrīšanas slotiņu komplekts kompl. 1 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 



 

Iepirkuma 

„VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu  

tehniskā apkope un remonts”,  

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

3.pielikums  
 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA  

 

Mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piedāvājam veikt tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums) norādīto iepirkuma priekšmeta apjomu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām 

par sekojošu līgumcenu: 

Nr. 

p.k. 
Rezerves daļas 

Daudz

ums 
Mērv. 

Vienības 

cena EUR 

bez PVN 

Servisa 

stundu 

skaits 

Kopējā līgumcena 

EUR bez PVN( 3*5) 

+(1 servisa stundas cena*6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Par katru no automašīnām 

1 Salona gaisa filtrs 1 gab.    

2 Degvielas filtrs 1 gab.    

3 Dzinēja eļļas filtrs 1 gab.    

4 Gaisa filtrs 1 gab.    

5 Ģeneratora siksna 1 gab.    

6 Stūres pastiprinātāja siksna 1 gab.    

7 Dzinēja zobsiksna 1 gab.    

8 Aizdedzes sveces 1 gab.    

9 Kvēlsveces 1 gab.    

10 Priekšējie bremžu diski 1 gab    

11 Priekšējie bremžu kluči 1 kompl.    

12 Priekšējie bremžu suporti 1 kompl.    

13 Priekšējie amortizatori 1 gab    

14 Priekšējā tilta atbalsta šarnīri 1 kompl.    

15 Priekšējās rumbas gultnis 1 gab.    

16 Priekšējā riteņa rumba (kompl.) 1 gab.    

17 Aizmugurējie bremžu kluči 1 kompl.    

18 Aizmugurējie bremžu diski 1 kompl.    

19 Aizmugurējie bremžu suporti 1 kompl.    

20 Stāvbremzes trose 1 gab.    

21 Aizmugurējais amortizators 1 gab.    

22 Aizmugurējas rumbas gultnis 1 gab.    

23 Aizmugurējā riteņa rumba 1 gab.    

24 Stūres šarnīrs (kreisais) 1 gab.    

25 Stūres šarnīrs (labais) 1 gab.    

26 Izplūdes sistēmas elastīgais 1 gab. 
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Nr. 

p.k. 
Rezerves daļas 

Daudz

ums 
Mērv. 

Vienības 

cena EUR 

bez PVN 

Servisa 

stundu 

skaits 

Kopējā līgumcena 

EUR bez PVN( 3*5) 

+(1 servisa stundas cena*6) 
1 2 3 4 5 6 7 

savienojums 

27 Izplūdes sistēmas rezonators 1 gab.    

28 Izplūdes sistēmas slāpētājs 1 gab. 
   

29 Izplūdes sistēmas katalizators 1 gab. 
   

30 Termostats 1 gab. 
   

31 Dzinēja eļļas maiņa, 1 l 1 litrs 
   

32 Dzesēšanas šķidrums 1 litrs 
   

33 Riepas 1 gab. 
   

34 
Kondicionēšanas sistēmas 

pārbaude un uzpildīšana 1 l 
1 litrs 

   

35 
Logu tīrīšanas slotiņu 

komplekts 
1 kompl. 

   

 

[..] [..] 

 

[..] [..] 

 

[..] 

 

[..] 

 

KOPĀ x  x x  

Pavisam kopā bez PVN  x x x  

PVN  x x x  

KOPĀ ar PVN   x x x  

 

 

Pretendentam jānorāda 1 (vienas) servisa stundas cena ________ EUR bez PVN. 

Apliecinām, ka līgumcenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, 

izņemot PVN, kas saistīti ar kvalitatīvu un tehniskajām specifikācijām atbilstošu darbu veikšanu. 

Piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina domes autotransporta 

tehnisko apkopi un remontu.  

Ja nepieciešams, remontam automašīnu rezerves daļas, kuras nav norādītas tehniskajās 

specifikācijās, to cenas piemērojamas ne augstākas kā pastāvošas tirgus cenas 

_______________________________________ 

(Pretendenta amatpersonas/ pretendenta fiziskas personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Iepirkuma 

“VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu  

tehniskā apkope un remonts”,  

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

4.pielikums 
 

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.________________ (projekts) 

 
Rīgā, 2016.gada “____.“ _______________ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģ.Nr. 
50003342481, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar valdes lēmumu Nr. 2.1. (valdes 

10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5) darbojas valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, no vienas puses, un 

 

_______________, reģ. Nr.___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas 

tās __________ ______________, 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 ID 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.pielikums – 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; 
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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 
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(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 
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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 Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andris 

Žukovskis, tālr. +371 67080168, e-pasts andris.zukovskis@rpnc.lv. 

8.2. Izpildītāja kontaktpersona par Darbu veikšanu ir ………………. 

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

8.4. Līgums ir sagatavots latviešu valodā ar 3 pielikumiem 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 
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