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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Publiskā iepirkuma metode  

Atklāts konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

 

1.2. Publiskā iepirkuma identifikācijas Nr.  

RPNC/2016/07 

1.3. Pasūtītājs 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Vienotais reģistrācijas nr. 50003342481 

 

Konkursu organizē ar Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes 

priekšsēdētāja 2016. gada 08. septembra rīkojumu Nr. 01-05/116 apstiprinātā 

Iepirkumu komisija. 

 

Pasūtītāja kontaktpersona:  

Iepirkuma komisijas kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos:  

Ira Aleksandrjana; tālr.nr.: 67080244; e-pasts: ira.aleksandrjana@rpnc.lv  

 

Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos:  

Arnis Žugans; tālr.nr.: 67080261; faksa nr.: 67222305; e-pasts: arnis.zugans@rpnc.lv  

 

1.4. Pretendents 

1.4.1. Par šīs iepirkuma procedūras pretendentu var būt jebkurš piegādātājs Publisko 

iepirkumu likuma izpratnē, kuram piemīt visas tiesības, lai Latvijas Republikā veiktu 

šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktā iepirkuma priekšmeta piegādi, (turpmāk 

– Pretendents). 
 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. 

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu konkrētajā iepirkuma 

priekšmeta daļā saskaņā ar šī Nolikuma 2.1.5.punktu. 

1.5.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 13. oktobrim, plkst. 10:00 

Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, Administrācijas korpusa, 104. kabinetā, piedāvājumus 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums. 

 

1.5.3. 1.5.3. Piedāvājumi tiks atvērti Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005, Administrācijas korpusa 

103. kabinetā 2016. gada 13. oktobrī, plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

 

1.5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura 

ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 

mailto:ira.aleksandrjana@rpnc.lv
mailto:inara.gricune@rpnc.lv
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pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatītu atdod atpakaļ 

pretendentam. 

 

1.5.5. Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

konkursa rezultāta. 

 

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts 

1.7. Prasības piedāvājuma noformējumam 

1.7.1. Piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija) sastāv no 3 daļām: 

a. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pretendenta atlases dokumenti; 

b. Tehniskais piedāvājums papīra formātā; 

c. Finanšu piedāvājums papīra formātā.  

 

1.7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem.  

 

1.7.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, 

piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma 

apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.4. Pretendenta atlases dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots 

pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir atbildīgs par 

jebkuriem kļūdainiem dokumentu tulkojumiem Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopiju 

apliecinājums ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. pretendenta nosaukumu un tā pārstāvja parakstu ar paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

1.7.6. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja 

viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Tas pats attiecas arī uz 

pieteikumu vai piedāvājumu elektronisku iesniegšanu, proti, iesniedzot piedāvājumu 

vai pieteikumu elektroniski, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu 

parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Attiecīgi notariāli apliecinātu  

dokumenta atvasinājumu iesniegšana ir obligāta tikai tādā gadījumā, ja tas ir noteikts  

citos normatīvajos aktos. 

 

1.7.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu un citus 

piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumus apliecina: 

a. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 
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b. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta “a” un “b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 

c. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta “a” un “b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 

d. pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 

personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, 

„b” un „c” apakšpunktā noteikto. 

1.7.8. Pretendentam ir jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma eksemplāra oriģināls un 1 (viena) 

piedāvājuma eksemplāra kopija. Papildus piedāvājuma oriģinālam un kopijai 

jāpievieno tehniskais un finanšu piedāvājums elektroniski MS Excel formātā, 

ierakstīts datu nesējā – CD diskā vai zibatmiņā. 

1.7.9. Uz CD diska vai zibatmiņas jābūt norādītam iepirkuma identifikācijas numuram un 

Pretendenta nosaukumam. 

1.7.10. Piedāvājumu, tā kopiju un CD disku vai zibatmiņu iesniedz vienā aizlīmētā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

 

Pretendenta nosaukums 

reģistrācijas numurs 

juridiskā adrese un sarakstes adrese (ja atšķiras) 

Kontaktpersona, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese 

 

Piedāvājums atklātajam konkursam  

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07 

 

Neatvērt līdz piedāvājuma atvēršanas sanāksmei! 

 

1.8. Saziņa  

1.8.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, e-pastu, kā arī 

izmantojot tīmekļa vietni www.rpnc.lv. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu vai 

e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

1.8.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja 

fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.  

1.8.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 

numuru.  

1.8.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja 

pasta adresi, e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.  

http://www.rpnc.lv/
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1.8.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) sniegs papildu informāciju par Nolikumu pēc rakstiska 

pieprasījuma, kurš nosūtīts Pasūtītāja kontaktpersonai, nosūtot to piegādātājam, kas 

uzdevis jautājumu, kā arī ievietojot to Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.rpnc.lv.  

1.8.6. Papildu informācijas par Nolikumu (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumu) 

sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk, kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus.  

1.8.7. Informāciju par grozījumiem Nolikumā (ja tādi tiks izdarīti) Pasūtītājs (iepirkuma 

komisija) ievietos tīmekļa vietnē www.rpnc.lv un nosūtīs publicēšanai Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde Valsts 

SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām, kas veicami ievērojot 

saistošo normatīvo aktu prasības. 

2.1.2. CPV kods: 33696300-8 Ķīmiskie reaģenti; 38437000-7 Laboratorijas pipetes un 

piederumi; 33793000-5 Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām. 

2.1.3. Iepirkuma priekšmeta apjoms norādīts “Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidne)” 

(2. pielikums) 

 

2.1.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās: 

 

1.daļa: Reaģenti ekstrahēšanai no biomateriāla  

2.daļa: Reaģenti un laboratorijas piederumi plānslāņu hromatogrāfijai  

3.daļa: Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu hromatogrāfu 

“Unicam” 

4.daļa: Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu hromatogrāfu 

“Hewlett Packard” ar masspektrometru, mod.GCD 

5.daļa: Reaģenti un kontrolmateriāls, kas saderīgs ar ”Cedia” reaģentiem 

 

2.1.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu vienai, vairākām vai visām daļām kopā. 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu arī par atsevišķām iepirkuma daļas pozīcijām, 

izņemot iepirkuma 5. daļu. 

2.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs  

Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko iepirkuma daļas pozīcijas 

cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Rīgā, Tvaika ielā 2. 

2.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš  

http://www.rpnc.lv/
http://www.rpnc.lv/
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Iepirkuma līguma izpildes termiņš kopā ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no 

iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 

3. PRETENDENTA NOVĒRTĒŠANAS PRASĪBAS 

3.1. Pretendents ir persona, kas iesniegusi piedāvājumu. 

 

3.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

personālsabiedrību un visiem tās biedriem. 

 

3.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem. 

 

3.4. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a) pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 

b) pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 

c) visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 

d) pretendenta pilnvarota persona. 
 

4. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

4.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora 

priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams 

un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma 

pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 

4.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 
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a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu 

4.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences 

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda 

vai naudas sodu samazinājusi; 

4.1.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta 

vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts; 

4.1.5. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas 

dienā 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. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un 

pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;  

4.1.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu 

likuma 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai 

pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk 

kandidātu vai pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

4.1.7. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas 

vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras 

sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11. panta ceturto daļu un to nevar 

novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai 

ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci; 

4.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta 

noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

4.1.9. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 

Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. vai 4.1.7. punktā minētie 

nosacījumi; 

4.1.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi 

šīs daļas 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. vai 4.1.7.punktā minētie nosacījumi; 

4.1.11. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir 
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attiecināmi Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. vai 4.1.7. punktā 

minētie nosacījumi 

4.2. Ja pretendenta maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 

pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un 

ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 4.1.4. punkta nepiemērošanu.  

4.3. Vērtējot pretendentu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 39.1 panta otrās daļas termiņu ierobežojumus.  

4.4. Pasūtītājs pārbaudi iepirkumā par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā 

noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu (un kas atbilst Nolikuma 4.1. punktam) 

esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu vērtēšanu.  

4.5. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā 

minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību (un kas atbilst Nolikuma 4.1.5. 

punktam) veic arī attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir, pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas 

sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam 

vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai pieteikuma vai 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka 

kandidātam pieteikuma un pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā 

apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkumā. 

4.6. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.1.9., 4.1.10. un 4.1.11. punktā 

minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta piektajā 

daļā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja: 

4.6.1. apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas 

vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 

4.6.2. pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, 

kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa 

pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu 

parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu 

neesamību. 

4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā 

arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 
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līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir, bijusi piegādātāju 

apvienība, vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir 

piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma 

līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties 

no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, un no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji 

atkāpies no minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši ne vairāk kā 12 mēneši. 

4.8. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā 

minētajam izslēgšanas gadījumam, tad pretendents rīkojas atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 39.3 panta otrajai daļai. 

4.9. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo 

pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 

39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. 

 

5. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

5.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 

5.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) 

vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja 

pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs.  

Šīs prasības izpildi apliecinošu informāciju 

par Latvijā reģistrētu Pretendentu Pasūtītājs 

pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. 

Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz 

līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas 

reģistrācijas apliecības un/vai izziņas, kas 

apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

joprojām darbojas, Pretendenta apliecinātu 

kopiju ar tulkojumu latviešu valodā 

(Pretendenta apliecināts tulkojums) 
 

5.1.2. 

Pretendentam (t.sk., apakšuzņēmējiem un 

katram piegādātāju apvienības biedram) ir 

tiesības nodarboties ar ķīmisko reaģentu, 

materiālu un laboratorijas piederumu 

piegādēm Latvijas Republikas teritorijā.  

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums tam, 

ka Pretendents atbilst Ķīmisko vielu likuma 

9. panta piektajai daļai un Ministru kabineta 

2001. gada 23. oktobra noteikumiem Nr. 448 

“Noteikumi par nepieciešamo izglītības 

līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību 

ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem 

produktiem”. 

 

5.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 
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5.2.1. Pretendents spēj piegādāt piedāvājumā 

norādītās preces daudzumu par 

nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu. 

 

Lai apliecinātu 5.2.1. punktu Pretendentam 

jāiesniedz apliecinājums par Pretendenta 

kopējo finanšu apgrozījumu iepriekšējo 2 

(divu) finanšu gadu laikā (2014. un 2015. 

gads), kas nav mazāks par piedāvāto 

līgumcenu. 

5.2.3. Pretendents var balstīties uz citu 

uzņēmēju iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura.  

Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa 

rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot 

šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos 

par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā. 

 

 

5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

Nr. 

p.k. 

Kvalifikācijas prasības apjoms Dokumenti,  

kas apliecina atbilstību prasībai 

5.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) 

saturā (reaģentu piegāde laboratorijai) 

un apjomā (vismaz piedāvātās 

līgumcenas apmērā) līdzvērtīga 

pakalpojuma sniegšanā, skaitot no šī 

iepirkuma publikācijas dienas. 

Pieredzes apraksts (3. pielikums), kas 

apliecina Pretendenta atbilstību minētajai 

prasībai, norādot pasūtītāja nosaukumu, 

pakalpojumu sniegšanas laiku, apjomu, 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa 

numuru. Pieredzes aprakstam jāpievieno 

ne mazāk kā 1 (viena) pozitīva atsauksme. 

Atsauksme nav jāiesniedz, ja Pretendents 

iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā ir 

sniedzis vismaz 1 (vienu) saturā (reaģentu 

piegāde laboratorijai) un apjomā (vismaz 

piedāvātās līgumcenas apmērā) līdzvērtīgu 

pakalpojumu Pasūtītājam. 

 

6. PRETENDENTA UN PIEDĀVĀJUMA NOVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

uzskaitīti šajā punktā.  
 

6.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

6.1.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 

Nolikuma pielikumā (1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā iesniedz kopā ar: 

a) satura rādītāju; 

b) dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras 

ietvaros (pilnvara). Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 

personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī 
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kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 

apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru 

vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 

personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 

paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu (aktuāla 

izziņa no komercreģistra par paraksttiesīgajām amatpersonām); 

6.1.2. Iesniedzot pieteikumu un piedāvājuma dokumentus dalībai iepirkuma procedūrā, 

Pretendents apliecina savu piekrišanu atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu, tai 

skaitā, līguma projekta noteikumiem un prasībām. 

 

6.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību kvalifikācijas prasībām 

(atbilstoši Nolikuma 5. punktam) 

6.3. Dokumenti, kas nepieciešami, lai pārliecinātos, ka piedāvājums nav nepamatoti 

lēts 

6.3.1. pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā 

norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās; 

6.3.2. pretendenta jāiesniedz rakstveida paskaidrojumi par atšķirību starp pretendenta un 

tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa 

likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām 

stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja vidējā stundas tarifa likme kādā no 

profesiju grupām ir mazāka par 80 procentiem vai nesasniedz valstī noteikto 

minimālo stundas tarifa likmi no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes 

attiecīgajā profesiju grupā; 

6.3.3. pretendenta paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ja tādi pastāv. 
  

6.4. Piedāvājuma dokumenti  

6.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar “Tehniskais - Finanšu piedāvājums 

(veidne)” (2. pielikums) noteiktajām prasībām.  

6.4.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei Nolikuma 

pielikumā (2. pielikums). 

6.4.3. Iesniedzot Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, Pretendents NEDRĪKST izdzēst tās 

tabulas ailes, kuras pozīcijās neiesniedz savu piedāvājumu. Pretendents NEDRĪKST 

mainīt daļu, rindu vai aiļu izvietojumu.  

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

7.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši “Tehniskais - Finanšu piedāvājums 

(veidne)” (2. pielikums), summas jānorāda EUR bez Pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk tekstā – PVN), kā arī gala cenu ar PVN, kas jānorāda EUR.  

7.2. Pretendenta piedāvājumā vienas vienības vērtība ir jānorāda ar precizitāti līdz 4 

(četrām) zīmēm aiz komata. 
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7.3. Piedāvājuma cenā ietver visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju, un visus riskus, kas Pretendentam varētu rasties līguma izpildē. Visas 

pretendenta piedāvātās cenas ir maksimālās cenas vispārīgās vienošanās darbības 

periodā. 

7.4. Pretendents Tehnisko – Finanšu piedāvājumu iesniedz gan papīra formātā, gan digitālā 

formātā (zibatmiņā vai CD diskā). 

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, IZVĒLE  

8.1. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no 7 (septiņiem) etapiem: 

8.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

8.1.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

39.1 pantam, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējo dienu; 

8.1.3. Pretendentu atlase saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām; 

8.1.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaude Nolikumā noteiktajām prasībām; 

8.1.5. Piedāvājumu atlase saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju — piedāvājums 

ar viszemāko cenu; 

8.1.6. Piedāvājuma izvērtēšana, lai pārliecinātos vai piedāvājums nav nepamatoti lēts; 

8.1.7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

39.1 pantam, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz lēmuma pieņemšanas dienu. 

8.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Pasūtītājs konstatētās aritmētiskās kļūdas izlabo un paziņo Pārdevējam par 

kļūdu labojumu. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

8.3. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi: 

8.3.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos; 

8.3.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, 

vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota; 

8.3.3. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo 

atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

 

8.4. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām 

tehniskajām specifikācijām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

8.5. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms 

šā Pretendenta iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Publisko iepirkumu 

likuma 48. panta prasībām atbilstošu detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem 

piedāvājuma nosacījumiem, ja tāds jau nav iesniegts kopā ar piedāvājuma 

dokumentiem. 
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8.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā gadījumā, ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par 

dokumenta autentiskumu, iepirkuma komisija tiesīga pieprasīt, lai pretendents uzrāda 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz tā notariāli apliecinātu kopiju. 

8.7. Iepirkuma komisija izvēlas vismaz 3 (trīs) pretendentus ar zemāko piedāvāto 

maksimālo cenu iepirkuma priekšmeta daļu pozīcijās, ar kuriem noslēdz vispārīgo 

vienošanos par tiesībām veikt piegādes vispārīgās vienošanās darbības periodā.  

8.8. Pēc piedāvājumu izvēles Pasūtītājs un konkursa uzvarētāji vispārīgās vienošanās 

ietvaros noslēdz līgumus par reaģentu un/vai laboratorijas piederumu piegādi. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 

9.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzītajiem Pretendentiem Pasūtītājs slēdz vispārīgās 

vienošanās ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67. panta piektajā daļā 

noteikto nogaidīšanas termiņu, no brīža, kad paziņojums par iepirkuma procedūras 

rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pasūtītāja 

mājas lapā. 

9.2. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu Pasūtītājs slēdz pamatojoties uz 

Pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām un saskaņā ar konkursa Nolikumam 

pievienotā līgumprojekta (5. pielikums) noteikumiem, tai skaitā: 

 

a) Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt pakalpojumu apjomu atbilstoši faktiskajai 

nepieciešamībai, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus par vienu vienību; 

b) Līdzējiem ir tiesības vienoties par citu Pakalpojumu veikšanas kārtību, un 

termiņiem Līgumcenas un Līguma darbības termiņa ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece                                  I. Aleksandrajana  

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums “Pieteikums (veidne)” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

 Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV-1005 

Atklātā konkursa Iepirkuma komisijai 

 

PIETEIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM 

”Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

 

Pretendenta nosaukums: 

 

 

Reģistrācijas Nr. un datums:  

 

 

Juridiskā adrese: 

 

 

Paraksttiesīgā(s) amatpersona(s) 

 

 (amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Kontaktinformācija:   

 

Pretendenta norēķinu rekvizīti: 

 

 (Bankas nosaukums, kods, konta Nr.) 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, 

piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam atklāta konkursa noteikumiem un 

apliecinām, ka neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, 

mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, likumā noteiktā kārtībā nav konstatēti 

uzņēmējdarbības pārkāpumi.  

Mēs apliecinām, ka: 

1) pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst 

oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

2) visu atklātā konkursa norises laiku nodrošināsim atklātā konkursa nolikuma 6. punktā 

noteikto dokumentu spēkā esamību un/vai to pārreģistrāciju. 

3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez 

nodokļu (t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) nomaksas. 

4) ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 

5) nepastāv  interešu konflikts vai citi tādi apstākļi, kas mums dod jebkādas priekšrocības šajā 

iepirkuma procedūrā. 

 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _______ caurauklotām lapām. 

 

Pretendenta vadītājs, ieņemamais amats:  (Vārds, uzvārds) 

 

2016. gada ___. __________ 

(Paraksts) z.v. 

 

 
*Pieteikuma atklātam konkursam veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma 
priekšmeta aktivitātes: datne „Pieteikuma veidne”.  

http://www.rpnc.lv/


2. pielikums “Tehniskais - Finanšu piedāvājums” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

 

 

 

TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

IEPIRKUMAM 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

 

IEPIRKUMS SASTĀV NO 5 DAĻĀM: 

1. daļa  Reaģenti ekstrahēšanai no biomateriāla 

2. daļa  Reaģenti un laboratorijas piederumi plānslāņu hromatogrāfijai 

3. daļa  

Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu 

hromatogrāfu “Unicam” 

4. daļa  

Reaģenti un laboratorijas piederumi, kas saderīgi ar gāzu 

hromatogrāfu „Hewlett Packard” ar masspektrometru, mod.GCD 

5. daļa  Reaģenti un kontrolmateriāls, kas saderīgs ar ”Cedia” reaģentiem 

 

[..] 

 
*Tehniskā-finanšu piedāvājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās 

iepirkuma priekšmeta aktivitātes: datne „Tehniskais-Finanšu piedāvājums (veidne)”. Saskaņā ar Pasūtītāja budžeta 

iespējām un vajadzībām, aptuveni norādītais preču apjoms un piegādes biežums var mainīties. 

file:///C:/Users/arniszugans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/80D114D8.xlsx%23'1.daļa'!A1
file:///C:/Users/arniszugans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/80D114D8.xlsx%23'2.daļa'!A1
file:///C:/Users/arniszugans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/80D114D8.xlsx%23'3.daļa'!A1
file:///C:/Users/arniszugans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/80D114D8.xlsx%23'4.daļa'!A1
file:///C:/Users/arniszugans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/80D114D8.xlsx%23'5.daļa'!A1
http://www.rpnc.lv/


3. pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums (veidne)” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS 
 

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Iepirkuma procedūras “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” (id.Nr. RPNC/2016/07)  

Iepirkuma komisijai 

 

Pretendenta nosaukums 

pieredzes apliecinājums 

  

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

kontaktpersona, tālrunis) 

Pakalpojuma 

sniegšanas 

periods 
Sniegtā pakalpojuma apjoms (apraksts) 

    

    

    

    

    

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Pielikumā: 1 (viena) pozitīva atsauksme. 

 

 

Pretendenta nosaukums:           _________________________________________ 

Datums: Paraksts1:           

________________________________ 

Vārds, uzvārds:  

________________________________ 

Amats:               

________________________________ 

 

*Pretendenta pieredzes apliecinājuma veidne ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās iepirkuma 

priekšmeta aktivitātes: datne „Pieredzes apliecinājums”.  

                                                           
1 Apliecinājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona (saskaņā ar ierakstu komercreģistrā) vai pilnvarota persona (šādā 

gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 

http://www.rpnc.lv/


4. pielikums “Vispārīgās vienošanās projekts” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

 

PROJEKTS 

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. RPNC/2016/04 

PAR REAĢENTU UN LABORATORIJAS PIEDERUMU PIEGĀDI  
 

 

Rīgā 2016. gada __. ______ 

  

Šī vispārīgā vienošanās par reaģentu un laboratorijas piederumu piegādi ir noslēgta starp: 

(1) Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās 

valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekļa Imanta Rezeberga un valdes 

locekles Irinas Starkovas personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas 

puses,  

un sekojošiem uzņēmējiem no otras puses, kuri atbilstoši iepirkuma “Ķīmisko reaģentu 

un laboratorijas piederumu piegāde”, identifikācijas numurs Nr. RPNC/2016/07, 

rezultātiem ieguvuši tiesības, noslēgt vispārīgo vienošanos, katrs uzņēmējs atsevišķi 

turpmāk – Piegādātājs: 

(2) SIA “_____________”,vienotais reģistrācijas Nr. ___________, tās valdes 

___________ ________________________  personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

statūtiem; 

(3) SIA “_____________”,vienotais reģistrācijas Nr. ___________, tās valdes 

___________ ________________________  personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

statūtiem; 

(4) SIA “_____________”,vienotais reģistrācijas Nr. ___________, tās valdes 

___________ ________________________  personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

statūtiem; 

(5) [..] 

 

visi kopā saukti, Līdzēji, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par 

sekojošo:  

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1.1.  Ar šīs vispārīgās vienošanās noslēgšanu Pasūtītājs un Piegādātājs iegūst tiesības 

noslēgt iepirkuma līgumu par reģentu un/vai laboratorijas piederumu (turpmāk – 

Prece) piegādi Pasūtītājam.  

1.2.    Vienošanās fiksē katra Piegādātāja piedāvāto vienas Preces vienības cenu, kas ir 

maksimālā pieļaujamā cena, par kādu attiecīgais Piegādātājs var piegādāt preci visā 

Vienošanās laikā. 

1.3. Piegādātāja vispārējo piedāvājumu Pasūtītājam veido katra Piegādātāja 

piedāvājums.  
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1.4.  Šīs Vienošanās ietvaros piegādātāji apstiprina savus konkrētos piedāvājumus preču 

piegādei pēc saņemtā uzaicinājuma. Konkrēta iepirkuma līguma noslēgšanai 

piegādātāji piedāvājumu veido, ņemot vērā, ka piedāvātās preces:  

1) parametri ir labāki vai vienādi ar 1. pielikumā norādīto;  

2) cena ir zemāka vai vienāda ar 1. pielikumā norādīto. 

 

1.5. Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties, ka piegādātājs var piegādāt attiecīgās preces norādīto 

cenu robežās, norādītajā laikā, kvalitātē un Pasūtītājam nepieciešamā apjomā.  

 

2. VISPĀRĪGIE PASŪTĪTĀJA DARBĪBAS PRINCIPI UN NOTEIKUMI  

(t.sk., PIEGĀDĀTĀJA IZVĒLE) 

 

2.1. Pasūtītājs izvēlās Piegādātāju katrai iepirkuma priekšmeta daļas pozīcijai un 

iepirkuma līgumus Vienošanās ietvaros slēdz, piemērojot Vienošanās noteikumus 

un atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus. 

2.2. Piegādi veic Piegādātājs - vispārīgās vienošanās dalībnieks, kurš ir piedāvājis 

zemāko cenu attiecīgajā preču pozīcijā. 

2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no pirkuma pasūtījuma vai vienpusēji atkāpties no 

noslēgtā iepirkuma līguma, ja: 

2.3.1. Pirkuma pasūtījums  nosūtīts Piegādātājam kļūdas dēļ; 

2.3.2. Piegādātājs nav apliecinājis gatavību piegādāt visas pasūtītās preces pieprasītajā 

piegādes termiņā, vai apliecinājis piegādi par preču cenām, kuras nepamatoti 

pārsniedz šīs Vienošanās 1. pielikumā fiksētās maksimālās cenas un šādu apstākļu 

dēļ Pasūtītājs nav ieinteresēts pasūtījuma izpildē; 

2.3.3.  Piegādātājs nokavējis Preču piegādi vai līguma izpildi un šī iemesla dēļ Pasūtītājs 

vairs nav ieinteresēts darījuma izpildē; 

 

2.3.4. Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu, darījuma noteikumiem vai Preces aprakstiem 

neatbilstošu preci un nevar to aizstāt Preču piegādes līgumā noteiktajā laikā un šā 

iemesla dēļ Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts darījuma izpildē. 

  

2.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no konkrētā Piegādātāja pasūtītās Preces 

atbilstoši noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem (2. pielikums), ja Pasūtītājs nav 

atteicis pirkuma pieprasījumu šīs Vienošanās 2.3. punktā paredzētajos gadījumos. 

 

3. VISPĀRĪGIE PIEGĀDĀTĀJA DARBĪBAS PRINCIPI UN NOTEIKUMI  

 

3.1.   Piegādātajs nodrošina visu preču veidu piegādi, kuri minēti saņemtajā pirkuma 

pieprasījumā.  
3.2. Piegādātājs nodrošina, ka Piegādātāja pilnvarotās personas ne vēlāk kā 2 (divu) 

darba dienu laikā atbild uz saņemtajiem pirkuma pasūtījumiem no Pasūtītāja. 

Piegādātājs nav tiesīgs nepamatoti atteikt Pasūtītāja pirkuma pasūtījumu. 

 

3.3. Piegādātājs apzinās, ka Pasūtītājs ir tiesīgs atsaukt kļūdainus vai daļēji apstiprinātus 

pirkuma pasūtījumus.  

 

3.4. Piegādātājs apzinās, ka Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Preču piegādes, kas 

nokavēta, vai no nepilnīgas piegādes, kā arī atteikties pieņemt nekvalitatīvas vai 

piedāvātajām neatbilstošas preces, un noteikti uzņemas visus zaudējumus uz savu 

risku.  
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4. NEPĀRVARAMA VARA 

 

4.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par no šīs Vienošanās izrietošo saistību daļēju vai 

pilnīgu neizpildi, ja tā radusies sakarā ar ugunsgrēku, plūdiem, zemestrīci, karu, 

streiku vai citiem nepārvaramas varas apstākļiem un, ja šādi apstākļi tiešā veidā 

ietekmējuši vispārīgās vienošanās izpildi un līdzēji, slēdzot vispārīgo vienošanos, to 

nevarēja paredzēt.  

 

4.2. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski informē 

par to otru līdzēju pēc iespējas īsākā laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās. Līdzēji apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi 

traucē vai padara šīs vispārīgās vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī 

izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus. 

 

4.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šī vispārīgā vienošanās nav izpildāma ilgāk par 

3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katram Līdzējam ir tiesības vienpusēji 

atteikties no tālākas šīs vispārīgās vienošanās saistību izpildes. 

 

5. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN 

IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši visi Līdzēji. 

5.2.    Ja kāds no Līdzējiem atsakās parakstīt Vienošanos, tas rakstiski informē Pasūtītāju 

par savu lēmumu. 

5.3.  Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka noteiktais Piegādātājs atsakās parakstīt šo 

Vienošanos, ja tas 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma 

saņemšanas nav ieradies uz Vienošanās parakstīšanu un nav paziņojis Pasūtītājam 

par savu lēmumu. 

5.4.   Vispārīgā vienošanās ir grozāma tikai ar visu Līdzēju piekrišanu.  

 

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  

 

6.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un 

uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus. 

6.2. Vispārīgā vienošanās ir saistoša arī Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem. 

6.3. Pasūtītās preces apmaksas noteikumi tiek paredzēti konkrētajā iepirkuma līgumā. 

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt konkrēta iepirkuma līguma nodrošinājumu līdz 10% 

apmērā no tā kopējās vērtības, bet ne vairāk kā 2% no 1. pielikumā norādītās 

kopsummas, katram Piegādātājam vai konkrētam Piegādātājam, ja ir fiksēts 2.3. 

punktā paredzētais pasūtījuma atteikums, bet Piegādātājs netiek izslēgts no Līdzēju 

saraksta. 

6.5. Piegādātājs tiek izslēgts no Līdzēju saraksta, ja Pasūtītājs vismaz 2 (divas) reizes 

viena piegādes perioda laikā ir atteicis pirkuma pasūtījumu šīs vispārīgās vienošanās 

2.3.2., 2.3.3. vai 2.3.4. apakspunktā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumā, ja 

Piegādātājs nav iesniedzis konkrētajā iepirkuma līgumā paredzēto iepirkuma līguma 

nodrošinājumu. 

6.6. Līdzēji ir tiesīgi pēc katra iepirkuma perioda vienoties par preču maksimālo cenu 

pārskatīšanu. 

6.7. Gadījumā, ja šī Vienošanās tiek izbeigta ar Piegādātāju - konkrēta preču piegāžu 

līguma līdzēju, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šīs Vienošanās 2. punkta nosacījumiem. 

6.8. No Vienošanās izrietošās saistības apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 
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normatīvajiem aktiem.  

6.9. No Vienošanās izrietošie strīdi risināmi sarunu ceļā. Ja līdzēji no Vienošanās 

izrietošos strīdus 40 (četrdesmit) kalendāro dienu laikā neatrisina sarunu ceļā, šādi 

strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6.10.  Vispārīgā vienošanās sagatavota 1 (vienā) eksemplārā un glabājas pie Pasūtītāja.  

 

      7. Pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija / Finanšu piedāvājums; 

2.pielikums – Iepirkuma līguma projekts. 

 

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs: Piegādātājs (1): 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

 

___________________________  
Valdes priekšsēdētājs J. Buģins 

 

___________________________  
Valdes locekle I. Starkova 

 

___________________________ 
Valdes loceklis I. Rezebergs 

 

Piegādātājs (2): 



5. pielikums “Iepirkuma līguma projekts” 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM 

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/07) 

      

PROJEKTS 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC 2016/07 

PAR ĶĪMISKO REAĢENTU UN LABORATORIJAS PIEDERUMU PIEGĀDI 

 

Rīgā  2016. gada __. _______ 

 

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

vienotais reģistrācijas Nr.50003342481, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja 

Jāņa Buģina, valdes locekļa Imanta Rezeberga un valdes locekles Irinas Starkovas personā, kuri 

rīkojas, pamatojoties uz statūtiem / tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina personā, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu (valdes 10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5; 2. 

lēmums), no vienas puses, un 

___________________________________________________, vienotais reģistrācijas 

Nr._____________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās valdes __________ 

__________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata,  

no otras puses, visas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, pamatojoties uz 

iepirkuma “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” (identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/07) rezultātiem, noslēdz šāda satura vispārējo vienošanos: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 

pienācīgā kvalitātē un termiņā pārdod un piegādā Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk un 

pieņem _____________, turpmāk – Prece. Detalizētāka informācija par Preci norādīta 

Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr. 1), kas ir pievienota Līgumam kā neatņemama 

Līguma sastāvdaļa. 

1.2. Preces piegāde tiek veikta atsevišķās preces partijās saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem 

atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamībai. 

1.3. Preces piegādi Piegādātājs veic pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem 

nepieciešamajiem resursiem. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ  

2.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Piegādātājs apņemas sniegt Pakalpojumus 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no 

Līguma noslēgšanas brīža – līdz 2017. gada __. _________. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Pakalpojumu izcenojumi norādīti Līguma Pielikumā Nr.2, kas ir spēkā nemainīgi visā 

Līguma darbības laikā.  

3.2. Līguma kopējā summa par 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā sniegtām Preču 

piegādēm, turpmāk – Līgumcena, bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir 

______________ EUR (________________________________ euro un ___ centi), 
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kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN 

likme.  

3.3. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Līguma 

izpildi, tajā skaitā, visi materiāli, izmaksas, kas saistītas ar darba apmaksu, Preču piegādei 

nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju 

saņemšanu no trešajām personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, tai skaitā 

iespējamie sadārdzinājumi un citas izmaksas. 

3.4. Samaksu par Preču piegādi, ko apliecina Pušu pilnvaroto personu parakstītie akti un/vai 

pavadzīmes, Pasūtītājs veic, maksājot ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Piegādātāja 

bankas kontu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

3.5. Gadījumā, ja Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav apmaksājis Piegādātāja 

iesniegto rēķinu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta 

desmitdaļas) apmērā no rēķinā norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas. 

3.6. Ja Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības ilgāk nekā 10 (desmit) dienas un/vai 

Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs par katru šādu 

gadījumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. 

4. PRECES IESAIŅOJUMS 

4.1. Piegādātājam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās 

no bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret 

straujas pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas 

laikā un uzglabāšanas laikā. 

4.2. Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to 

saturu. Katrai iesaiņojuma vienībai ir jābūt iekļautai iesaiņojuma sarakstā, sniedzot tās 

aprakstu, un jābūt nomarķētai atbilstoši iesaiņojuma sarakstam. 

 

5. PREČU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

5.1. Pasūtītājs kopā ar Piegādātāja pārstāvi pārbauda Preces kvalitāti un daudzumu Preces 

pieņemšanas brīdī, par ko tiek parakstīta pavadzīme 3 (trīs) eksemplāros, kas pēc 

parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un ir pamats norēķinu veikšanai 

par piegādātajām Precēm. 2 (divi) pavadzīmes eksemplāri tiek iesniegti Pasūtītājam. 

5.2. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē Preču iztrūkumu vai defektus, Pasūtītājs uz pavadzīmes 

visiem eksemplāriem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē atzīmē trūkstošo un/vai bojāto 

gabalu skaitu.  

5.3. Piegādātājs 1 (vienas) darba dienas laikā atkārtoti veic uz pavadzīmes atzīmēto trūkstošo 

un/vai bojāto gabalu piegādi bez papildus samaksas.   

5.4. Ja Piegādātājs atsakās veikt 4.3. punktā minēto Preču atkārtotu piegādi bez papildus 

samaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma Piegādātāja vainas dēļ. 

 

6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi: 

1) Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar 

pienācīgu rūpību, ievērojot Līgumam pievienotās Specifikācijas (1. pielikums) 

prasības; 

2) Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas 

radušies neatkarīgi no Piegādātāja un kavē Preču piegādi noteiktajā termiņā, un 

saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību;  

3) Piegādātājam ir tiesības vienoties ar Pasūtītāju par savādāku Preču piegādes 

kārtību un termiņiem Līgumcenas un Līguma darbības termiņa ietvaros. 

 

6.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 
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1) Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam 

par pieņemtajām Precēm; 

2) Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Piegādātāju visā Līguma darbības laikā, tajā 

skaitā, nodrošināt Piegādātāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem 

nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, kas ir nepieciešama Preču 

piegādei; 

3) Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt pakalpojumu apjomu atbilstoši faktiskajai 

nepieciešamībai Līgumcenas ietvaros, saglabājot Līgumā norādītos izcenojumus 

par vienu vienību. 

 

7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
7.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vainojamā 

Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

7.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no savu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Līdzēju no zaudējumu atlīdzības, kas radušies no viņa līgumsaistību 

pārkāpuma. 

7.3. Līdzēji apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otram 

Līdzējam, vai kaitēt otra Līdzēja interesēm. Piegādātājs apņemas glabāt un aizsargāt no 

Pasūtītāja saņemto konfidenciālo informāciju. Piegādātājam ir tiesības izmantot šo 

konfidenciālo informāciju vienīgi tādiem nolūkiem, kas nodrošina darbu izpildi. 

Piegādātājam nav tiesību izmantot iegūto konfidenciālo informāciju savtīgos, 

komerciālos vai citos šī Līguma mērķim neatbilstošos nolūkos un tādējādi atteikties no 

sadarbības ar Pasūtītāju par labu sev vai trešajām personām. Šim nosacījumam nav laika 

ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti 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 iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā 

jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama 

viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs 

netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes. 

8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, ko izraisa 

degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.tml. cenu paaugstināšanās, inflācija, valūtas kursu 

svārstības, u.tml. biznesa riski. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts 

atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 

3 (trim) mēnešiem, Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. 

 

 

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA PIRMS TERMIŅA 
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9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šīs vienošanās 

tiek noformētas rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

9.2. Pasūtītājs vienpusēji var izbeigt Līgumu nekavējoties, ja: 

1) Piegādātājs atkārtoti nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumu; 

2) Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

9.3. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus vairāk 

nekā 30 (trīsdesmit) dienas. 

9.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp Līdzējiem par faktiski 

izpildītiem un pieņemtām precēm tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 

izbeigšanas dienas. 

9.5. Ja Piegādātājs lauž šo Līgumu pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar šo Līgumu 

nav saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi vai nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļu iestāšanos, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) 

apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina visus ar Līguma laušanu saistītos 

zaudējumus Pasūtītājam. 

 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēji piemēro Līgumu 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Visi strīdi starp Līdzējiem risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, strīdu risina 

tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

10.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar 

būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem 

tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un 

saistību pārņēmējiem. 

10.5. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju 

pilnvarotās personas: 

1) Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: ______________, tālrunis: ___________; e-pasts 

___________________; 

2) Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis: ______________, tālrunis: ___________; e-

pasts ___________________. 

10.6. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par 

pasūtījuma un Pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu un aktu noformēšanu. 

10.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to 

paziņot otram Līdzējam 3 (trīs) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

10.8. Līgums, ieskaitot Pielikumus, noformēts uz __ (____) lapām, divos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie 

Piegādātāja. 

 

 

 

 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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Pasūtītājs: Piegādātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305 

 

___________________________  
Valdes priekšsēdētājs J. Buģins 

 

___________________________  
Valdes locekle I. Starkova 

 

___________________________ 
Valdes loceklis I. Rezebergs 

 

 


