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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/5. 

/Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana/ 

 

 Rīgā, 2018. gada 2. maijā.  

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, LV-

1005 (turpmāk tekstā saukta – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes 

priekšsēdētājs Jānis Buģins, valdes locekļi Irina Starkova un Imants Rezebergs, no vienas 

puses, un 

AS “Berendsen Tekstila Serviss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003188248, Ģirta Abakuka 

personā, kurš (-a) rīkojas pamatojoties uz pilnvaras Nr.4.1-18/22MPS pamata, no otras puses, 

turpmāk tekstā - Izpildītājs, Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā – Puses, katrs 

atsevišķi – Puse, 

saskaņā ar publiskā iepirkuma „Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana” 

(identifikācijas Nr. RPNC/2018/5.) rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – 

Līgums:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs sniedz maināmo paklāju nomas pakalpojumu, bet Pasūtītājs pieņem lietošanā 

Izpildītājam piederošos maināmos paklājus, turpmāk tekstā „Pakalpojumi”, atbilstoši 

tehnisko specifikāciju prasībām (1. pielikums) un Izpildītāja tehniskajam un finanšu 

piedāvājumam (2.pielikums). 

1.2. Līguma izpildes vietas Pasūtītāja struktūrvienībās Rīgā atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai (2.pielikums). 

1.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona*: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andris 

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

1.4. Izpildītāja pilnvarotā persona: Lielo klientu servisa pārstāvis Ģirts Abakuks, tālr. +371 

26466482, e-pasts: girts.abakuks@berendsen.lv. 

 

2. PAKALPOJUMU PIENEMSANAS – NODOŠANAS KAŖTĪBA 

2.1. Pasūtītāja pilnvarotās personas apņemas pārbaudīt visus paklājus to saņemšanas brīdī, 

lai pārliecinātos, ka tie atbilst tehnisko specifikāciju (1.pielikums) prasībām, ir iztīrīti, 

nav bojāti un ir, pareizi novietoti, un pēc apmaiņas intervāla beigām atgriezt 

nomaināmos paklājus, parakstot paklāju pavadzīmi un/vai pieņemšanas – nodošanas 

aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.2. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē Pakalpojumu neatbilstību šī Līguma 

nosacījumiem vai Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām, vai arī citus slēptus 

defektus, Pasūtītāja pilnvarotā persona 1 (vienas) darba dienas laikā izsaka savas 

pretenzijas Izpildītājam, kuras Izpildītājs nekavējoties novērš par saviem līdzekļiem. Ja 

Izpildītājs nav novērsis trūkumus 1 (vienas) darba dienas laikā, tiek uzskatīts, ka 

Izpildītājs nav ievērojis Līguma 1. pielikumā noteiktos termiņus. 

2.3. Līguma darbības beigās Pasūtītājs nodod Izpildītājam Pasūtītājam lietošanā nodotos 

paklājus saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Pakalpojumu izcenojumi norādīti Līguma 2. pielikumā, kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa, un tie ir spēkā nemainīgi visā Līguma darbības laikā.  

3.2. Līguma kopējā summa par 24 (divdesmit četri) mēnešos sniegtiem Pakalpojumiem bez 

pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši 

euro, un 00 euro centi), kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos 

                                                           
* Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi un uzraudzību. 
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aktos noteiktā PVN likme. Uz Līguma noslēgšanas brīdi Līguma summai piemērojama 

PVN 21% (divdesmit viena procenta) likme – 4 200,00 EUR. Līguma kopsumma ar 

PVN ir 24 200,00 EUR. Šajā summā ir iekļauta nomas maksa, piegādes izmaksas, visi 

valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un visas citas izmaksas, kas saistītas ar 

Pakalpojuma izpildi. 

3.3. Izpildītājs katru mēnesi izraksta rēķinu, kurā atsevišķi norādīta katra Pakalpojuma 

sniegšanas vieta, maināmo paklāju izmērs, daudzums un datums, kad veikta maiņa. 

Rēķinu kopā ar pavadzīmi, kas apliecina Pakalpojuma priekšmeta pieņemšanu no 

Pasūtītāja puses, Izpildītājs nosūta elektroniski uz Pasūtītāja grāmatvedības e-pastu 

rekini@rpnc.lv un pa pastu uz Pasūtītāja juridisko adresi.  

3.4. Samaksu par Pakalpojumiem, kuru izpildi, apliecina Pušu parakstītie akti un/vai 

pavadzīmes, Pasūtītājs veic, maksājot ar pārskaitījumu summu, kura norādīta rēķinā, uz 

rēķinā norādīto Izpildītāja 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 

Izpildītāja iesniegto rēķinu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no 

rēķinā norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no 

Līguma kopējās summas.   

3.6. Ja Izpildītājs neievēro vai nokavē kādu no Līguma 1. pielikumā noteiktajiem 

Pakalpojumu izpildes termiņiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % 

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

Līguma kopējās summas.   

3.7. Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības ilgāk nekā 10 (desmit) dienas, un/vai 

Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs papildus par 

neizpildi maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

Līguma kopējās summas.  

 

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. Izpildītāja pienākums ir: 

4.1.1. sniegt Pakalpojumus atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā norādītajam; 

4.1.2. nodot Pasūtītājam šī Līguma 1.pielikumā minētos nomas priekšmetus. Paklājiem 

jābūt attiecīgas krāsas un izmēra, iztīrītiem un nebojātiem; 

4.1.3. apmainīt Pakalpojuma priekšmetus līguma 1.pielikumā norādītajā intervālā. 

4.2. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus līguma 1.pielikumā norādītājos termiņos, 

nepaziņojot par to iepriekš Pasūtītājam, vai bez Pasūtītāja piekrišanas sniedz 

Pakalpojumus, kas neatbilst līguma 1.pielikumā norādītajam (neminētas krāsas vai 

izmēri, kā arī netīri vai bojāti priekšmeti), vairāk par divām reizēm, Pasūtītājs var 

Izpildītāja vainas dēļ vienpusēji izbeigt šo Līgumu. 

4.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Pusēm jāizskata ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 

4.4. Izpildītājam ir tiesības Pasūtītāja darba laikā pārliecināties par nomas priekšmetu 

atrašanos šī līguma 1.pielikumā norādītajās vietās. 

 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītāja pienākumi ir: 

5.1.1. samaksāt Izpildītājam šajā Līgumā noteikto maksu paredzētajā apmērā un kārtībā; 

5.1.2. pārbaudīt sniegto Pakalpojumu atbilstību līguma 1.pielikumā norādītajam un 

pārliecināties par to piemērotību katrā Pakalpojumu sniegšanas reizē, atbilstību 

apliecinot ar parakstu un tā atšifrējumu uz pavadzīmes un/vai pieņemšanas – 

nodošanas akta, kuru kopija paliek Pasūtītājam; 

5.1.3. nepieļaut Pakalpojuma priekšmetu pārvietošanu bez Izpildītāja rakstiskas 

piekrišanas; 
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5.1.4. Pakalpojuma priekšmetus uzglabāt Līguma 1.pielikumā norādītajās vietās; 

5.1.5. nekavējoties ziņot, Izpildītājam un attiecīgām valsts vai pašvaldības iestādēm par 

Pakalpojuma priekšmetu bojāeju, bojājumiem vai nozaudēšanu (zādzība u.c.); 

5.2. Šim līgumam beidzoties, neatkarīgi no izbeigšanās laika un iemesla, nekavējoties nodot 

Izpildītājam nebojātus Pakalpojuma priekšmetus, atbilstoši līguma 1.pielikumā 

norādītajam. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un sezonalitātei līdz 10% 

(desmit procentiem) no kopējā iepirkuma apjoma izvēlēties un mainīt Pakalpojumu 

apjomu (skaitu, izmērus vai apmaiņas intervālu), saglabājot viena paklāja izcenojumu, 

kas norādīts Līguma 1.pielikumā, par ko Pasūtītājs paziņo Izpildītājam 1 (vienu) nedēļu 

iepriekš. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS TEMRIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

6.1. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četri) mēnešus no tā parakstīšanas brīža. 

6.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm vienojoties vai vienpusēji par to rakstiski 

paziņojot otrai Pusei 1 (vienu) mēnesi iepriekš, norādot izbeigšanas iemeslu un 

savstarpējo norēķinu (tai skaitā līgumsoda apmaksas) kārtību pēc Līguma izbeigšanas. 

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam un izbeigt 

šo Līgumu, ja: 

6.3.1. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

rēķina saņemšanas dienas; 

6.3.2. Pasūtītājs apzināti bojā vai tīši veicina Pakalpojuma priekšmetu bojāšanu. 

6.4.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:  

6.4.1. Izpildītājs ir atkārtoti nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem 

paklāju nomaiņas termiņiem, un nokavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas; 

6.4.2. Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto 

saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska 

vai cita veida paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;  

6.4.3. valsts budžeta vai tā grozījumu sagatavošanas rezultātā Pasūtītājam nav piešķirti 

Pakalpojuma izpildei paredzētie finanšu līdzekļi. Šādā gadījumā Līgums tiek 

uzskatīts par pārtrauktu ar paziņojuma nosūtīšanas brīdi, un Pasūtītājs sastāda 

konstatējošu aktu par Pakalpojuma izpildi. Šajā apakšpunktā noteiktajā gadījumā 

Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam tikai par to paklāju lietošanu, kas 

pieņemti līdz paziņojuma nosūtīšanai.  

6.5. Ja Puses vienpusēji izbeidz šo Līgumu, nebrīdinot otru Pusi 6.2.punktā norādītā kārtībā, 

tad Puse, kura šādi izbeidz Līgumu nekavējoties, atlīdzina otrai Pusei radušos 

materiālos zaudējumus. 

6.6. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas pilnā apjomā. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA (Force Majeure) 

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja līgumsaistību izpilde ir 

kļuvusi neiespējama no abām Pusēm neatkarīgu nepārvaramu varas apstākļu dēļ, t.i., 

stihiskās nelaimes, dabas katastrofas, plūdi, kara darbība, streiks, blokāde, vai citi Force 

Majeure apstākļi, kas padara Līgumā noteikto saistību izpildi par neiespējamu uz laiku, 

kamēr ilgst minētie apstākļi un kas nav attīstījušies vai iestājušies Pušu tiešas vai 

netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko Puses nevarēja paredzēt līguma 

slēgšanas brīdī.  

7.2. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot šo 

Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu 

iestāžu izziņu.  
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7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 

(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, un nevienai 

no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras zaudējumu atlīdzību Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanas sakarā. 

 

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

8.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav noregulēti 

starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un otrai Pusei nodarīto zaudējumu 

segšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.3. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, 

un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.    

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 

vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums 

paliek spēkā un visi tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

8.5. Visi rakstiskie paziņojumi par šī līguma apjoma vai satura maiņu un tā grozījumi tiek 

nogādāti ar ierakstītu vēstuli vai pret saņēmēja parakstu. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts 

juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki, vadītāji, 

kontaktpersonas, vai kādi līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, e-pasta 

adreses, adreses u.c., tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai 

Pusei. Ja Puses neizpilda šī līguma punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse pilnībā 

izpilda savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

8.6. Jebkādi pielikumi, labojumi vai papildinājumi šim līgumam var tikt veikti tikai Pusēm 

savstarpēji vienojoties rakstveidā. 

8.7. Izpildītājs piekrīt šī Līguma publiskošanai Pasūtītāja mājaslapā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8.8. Līgums un tā pielikumi noformēti 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, 

katrai Pusei pa vienam eksemplāram.  

 

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģ. nr. 50003342481 

Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005 

Banka: AS LUMINOR 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112, fakss 67222305 

 

_________________ J. Buģins 

Valdes priekšsēdētājs 

 

_________________ I. Starkova 

Valdes locekle 

 

_________________ I. Rezebergs 

Valdes loceklis 

 

AS “Berendsen Tekstila Serviss” 

Reģ. nr. 40003188248 

Bukaišu iela 9, Rīga, LV- 1004 

Banka:AS “SEB banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV82UNLA0034100043100 

Tālr. +371 67500076, fakss 67600167 

 

Pilvarotā persona: 

 

 

_______________ Ģ. Abakuks 

 

 Z.v.                      
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Z.v. 

 


