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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2016/2-inf.
Rīgā, 2016. gada 18.februārī
Līgums noslēgts starp:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk
saukts “Pasūtītājs”, valdes priekšsēdētāja p.i. Irinas Starkovas personā, kura darbojas saskaņā ar
valdes lēmumu Nr. 2.1. (valdes 10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5),
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „THOMSON Solutions”, reģ.Nr. 40103327576, tās valdes
locekļa Edgara Lapas personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk saukts
„Piegādātājs”,
Pasūtītājs un Piegādātājs, (turpmāk – Puses), un katrs atsevišķi – Puse,
(i)
ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” rīkotajā iepirkumā „Žalūziju piegāde un uzstādīšana, aprīkojot rekonstruēto E korpusu
Tvaika ielā 2, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas nr. RPNC/2016/2-inf.,
Puses noslēdz līgumu ar šādiem noteikumiem:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums nr.1) un Tehnisko un finanšu
piedāvājumu (pielikums nr.2) līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā apņemas izgatavot, piegādāt
un uzstādīt VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” E korpusā, Tvaika ielā 2, Rīgā
žalūzijas, tālāk līguma tekstā - Prece.
1.2. Pirms šī Līguma noslēgšanas, Piegādātājs ir veicis logu pārmērīšanu un precizējis
nepieciešamos izmērus un logu skaitu, kuriem nepieciešamas žalūzijas.
2.
Saistību izpildes kārtība
2.1. Piegādātājs veic visus Līgumā noteiktos un pēc saviem ieskatiem nepieciešamos pasākumus
Līguma sekmīgai izpildei, kā arī savlaicīgi sniedz Pasūtītājam pārskatus un, ja nepieciešams ieteikumus.
2.2. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu līguma izpildei nepieciešamo informāciju,
tostarp pieprasīt telpu plānojumu.
2.3. Pirms Preču izgatavošanas Puses vienojas par Preces materiālu, krāsu un faktūru.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece
ir nekvalitatīva, ja piegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas
noteiktajām prasībām un Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem, paziņojot par to rakstiski
Piegādātājam.
2.5. Prece tiek piegādāta un uzstādīta līguma izpildes vietā – VSIA “Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” E korpusa 1. un 2.stāvā (Tvaika iela 2, Rīga).
2.6. Preces piegādes un uzstādīšanas laiku Puses savstarpēji saskaņo.
3. Līguma izpildes termiņi un Preces pieņemšanas kārtība
3.1. Pusēm vienojoties, Preci var piegādāt pa daļām.
3.2. Piegādātājs apņemas veikt visu Preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu 3 (trīs) nedēļu
laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.
3.3. Ar preču pavadzīmes parakstīšanu no Pasūtītāja puses Pasūtītājs apliecina Preces saņemšanu.
3.4. Ar Preces pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu no Pasūtītāja puses Pasūtītājs apliecina
saņemtās Preces montāžu Pasūtītāja telpās.
3.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preces montāžas darbu pabeigšanas Pasūtītājs pārbauda
uzstādītās Preces kvalitāti un atbilstību līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem un paraksta
Preces pieņemšanas nodošanas aktu vai, konstatējot neatbilstību līguma un Tehniskās specifikācijas
noteikumiem un prasībām, iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu.
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3.6. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Piegādātājs novērš atteikumā minētos trūkumus un
atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Preces pieņemšanas nodošanas aktu. Ja pasūtītājs 3 darba dienu laikā
neiesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu par pasūtījuma pieņemšanu, pasūtījums tiek uzskatīts
par pieņemtu.
3.7. Par Preces pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienu ir uzskatāma diena, kad to no
savas puses ir parakstījis Pasūtītājs.
4. Līguma summa un samaksas kārtība
4.1. Līguma kopējā summa, ir EUR 1 687,94 bez PVN, PVN 21% EUR 354,47, kopā ar PVN
EUR 2 042,41.
4.2. Preču cenas ir norādītas Tehniskajā un finanšu piedāvājumā. Preču cenā ietilpst visas izmaksas
par preci, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi.
4.3. Līguma kopējo summā ietilpst maksa par Preci, Preces piegādes un montāžas izmaksas.
4.4. Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam šādā kārtībā:
4.5. maksu par Precēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katras Preču daļas piegādes, ko apstiprina
savstarpēji parakstīta Preču pavadzīme un Preču nodošanas pieņemšanas akts.
4.6. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē.
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām, tad
Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no attiecīgās laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās
summas.
5.2. Ja Piegādātājs kavē Preces piegādes un/vai montāžas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt
Piegādātājam līgumsodu 0.1% no Līguma kopējās summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā
10 % no Līguma kopējās summas.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma.
5.4. Atbildība par Preces saglabāšanu un viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju
pāriet Pasūtītājam no brīža, kad Prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajās telpās un Puses ir
savstarpēji parakstījušas Preču pavadzīmi.
5.5. Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un
jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.
5.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā ir
radusies nepārvaramās varas rezultātā (stihiskās nelaimes, karadarbība, Latvijas Republikas
normatīvo aktu pieņemšana, kas neļauj izpildīt šo līgumu, u.tml.), kuru Puses nevarēja paredzēt,
ietekmēt vai novērst. Puses rakstiski vienojoties, pieņem lēmumu par turpmāko darbību.
5.7. Par šī Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs norīko kā atbildīgo personu – VSIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Ēku būvniecības un renovācijas vadības un pārraudzības
nodaļas vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas inženieris Viesturs Pumpa, tālr. +371 29236937,
e-pasts: viesturs.pumpa@rpnc.lv.
5.8. Par šī Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs norīko kā atbildīgo personu – SIA
“THOMSON Solutions” valdes loceklis Edgars Lapa, tālr. +371 26602255, e-pasts:
edgars@thomsonsolutions.lv.
6. Līguma termiņš
6.1. Līgums stājas spēkā tā savstarpējas parakstīšanas dienā.
6.2. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, taču ne ilgāk kā līdz 2016.gada 7.martam.
Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no neizpildīto saistību izpildes.
7. Kvalitāte un garantija
7.1. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Pielikums
nr.1) prasībām un citai Pasūtītājam iesniegtajai dokumentācijai, Piegādātāja norādītajām īpašībām
vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem.
7.2. Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši. Garantijas termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad Puses
savstarpēji parakstījuši Preces nodošanas-pieņemšanas aktu.
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7.3. Par garantijas laikā konstatētajiem Preces trūkumiem Puses sastāda un paraksta atsevišķu aktu.
7.4. Par garantijas laikā konstatētiem Preces trūkumiem un defektiem Pasūtītājs nosūta
Piegādātājam rakstveida pieteikumu uz edgars@thomsonsolutions.lv, kurā norāda pieteikuma
iesniegšanas datumu, Preci, kurai konstatēts defekts, defekta aprakstu, Pasūtītāja kontaktpersonu un
tālruni.
7.5. Garantijas laikā Piegādātājs veic Preces defektu novēršanu par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
7.6. Ja līguma 7.5.punktā norādītā termiņa laikā Preces defektu nav iespējams novērst, Piegādātājs
30 (trīsdesdesmit) dienu laikā piegādā Pasūtītājam jaunu Preci atbilstoši līguma noteikumiem.
7.7. Garantijas remonts neattiecas uz tiem defektiem, kas radušies Preces nepareizas lietošanas dēļ.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par šī līguma neatņemamām
sastāvdaļām un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījuši abu
pušu paraksttiesīgie pārstāvji un tie ir noformēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67. 1 pantā
noteiktajam.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu gadījumā, ja Piegādātājs kavē līgumā
noteikto pienākumu izpildi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām. Paziņojumu par Līguma
izbeigšanu Pasūtītājs nosūta uz Piegādātāja faktisko adresi.
8.3. Piegādātājam ir tiesības atsacīties no turpmākas līgumā noteikto saistību izpildes, ja Pasūtītājs
kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām.
8.4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8.5. Līgums ir saistošs pusēm, kā arī trešajām personām, kuras ir pušu tiesību un saistību
pārņēmējas.
Pasūtītājs:VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Reģ. Nr. 50003342481
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67080165, fakss +371 67222305,
Norēķinu konts: LV11TREL9290410000000
Banka: Latvijas Banka
Piegādātājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “THOMSON Solutions”
Reģ. Nr. 40103327576
Adrese: Brīvības iela 155, k4, Rīga, LV-1012
Tālr.: +371 26602255, fakss: Norēķinu konts: LV76HABA0551029256177
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Piegādātājs:-

__________________
/Irina Starkova/

__________________
/Edgars Lapa/

