Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
“Mīkstā inventāra iegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/12
IZRAKSTS
Iepirkuma daļa Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.12, Nr.14
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/12-3
Par mīkstā inventāra piegādi
Rīgā,
2018. gada 6. jūlijā.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
reģistrācijas Nr.50003342481, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pamatojoties uz statūtiem un valdes
pilnvarojumu (25.07.2016. valdes sēdes protokols Nr.11; 5.1. lēmums) pārstāv tās valdes
priekšsēdētājs Jānis Buģins un valdes loceklis Imants Rezebergs, no vienas puses
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Katūns”, reģistrācijas Nr.40003240717 (turpmāk –
Piegādātājs), kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Rita Kārkliņa, no otras
puses,
abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse), atbilstoši iepirkuma “Mīkstā inventāra piegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/12 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem iepirkuma daļā
Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.10, Nr.12 un Nr.14, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums)
par turpmāk minēto:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Piegādātājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (2.pielikums)
līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā apņemas piegādāt mīksto inventāru, turpmāk – Prece, VSIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā (turpmāk – Objekts).
2.

LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā tā savstarpējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
2.2. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Pasūtītājam 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas.
2.3. Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no neizpildīto saistību izpildes.
3.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa ir 4 705,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti pieci euro, 0 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kurai papildus tiek piemērota Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme.
3.2. Preču cenas ir norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā. Preču cenā ietilpst visas izmaksas
par preci, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi.
3.3. Līguma kopējā summā ietilpst maksa par Preci un Preces piegādes izmaksas.
3.4. Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam šādā kārtībā:
3.5. Maksu par Precēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ko apstiprina savstarpēji parakstīta Preču
pavadzīme.
3.6. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē.
4.

PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

4.1. Preces piegādes laiku Puses savstarpēji saskaņo.
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4.2. Pusēm vienojoties, Preci var piegādāt pa daļām.
4.3. Prece tiek piegādāta līguma izpildes vietā – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika ielā 2, Rīga.
4.4. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums)
prasībām, citai Pasūtītājam iesniegtajai dokumentācijai un iepirkuma procedūrā iesniegtajam
Preces paraugam, Piegādātāja norādītajām īpašībām vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem.
4.5. Preces atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei tiek nodotas Pasūtītājam saskaņā ar Preču
pavadzīmi, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un
pamatu norēķinu veikšanai par piegādātajām Precēm.
4.6. 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, Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem un iepirkuma procedūrā
iesniegtajam Preces paraugam, paziņojot par to rakstiski Piegādātājam.
5.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi:
5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar
pienācīgu rūpību;
5.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līgumā noteikto un Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām;
5.1.3. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem pamatotiem apstākļiem, kas
ietekmē vai var ietekmēt Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.4. gadījumā, ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājs Līguma izpildes laikā nevar veikt Preces
piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, Piegādātājs var aizstāt piegādājamo preci ar līdzvērtīgu
preci, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju Preces sortimentu, kvalitāti, cenu, daudzumu un
paredzamo piegādes termiņu;
5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam par
pieņemtajām Precēm;
5.2.2. 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 Līguma izpildei.
6.

PUŠU ATBILDĪBA

6.1.

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.
Ja Piegādātājs kavē Preces piegādes 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.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma.
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.
Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un
jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.
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.
Par šī Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs norīko kā atbildīgo personu – VSIA “Rīgas

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
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6.8.

7.

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītāju Andri
Žukovski, tālr. +371 67080168, e-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv.
Par šī Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs norīko kā atbildīgo personu – SIA
“Katūns” pārstāvi Ritu Kārkliņu, tālrunis: +371 29253349, e-pasts: katūns.rita@inbox.lv.
NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu
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 61. pantā
noteiktajam.
7.2. 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.
7.3. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
7.4. Piegādātājam ir tiesības atsacīties no turpmākas līgumā noteikto saistību izpildes, ja Pasūtītājs
kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām.
7.5. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.6. Līgums ir saistošs pusēm, kā arī trešajām personām, kuras ir pušu tiesību un saistību
pārņēmējas.
7.7. Līgums parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāra katrai Pusei. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
Reģistrācijas Nr. 50003342481
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112

SIA “Katūns”
Reģistrācijas Nr. 40003240717
Adrese: Zolitūdes iela 34/1-23, Rīga, LV-1029
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV37HABA0001408038366
Tālrunis: +371 29253349

_______________________ J. Buģins
Valdes priekšsēdētājs

_______________________ R. Kārkliņa
Valdes priekšsēdētāja

________________________ I. Rezebergs
Valdes loceklis
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