
1 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.10.4./22 

Veļas mazgāšana, noma  un ķīmiskā tīrīšana 

 

 

Rīgā 2017.gada 18. augustā 

 

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģ.Nr. 

40003480798, juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, (turpmāk – 

PASŪTĪTĀJS), valdes locekles – direktores Silvas Ozoliņas pienākumu izpildītājs, 
prokūrista Dzintara Štāla personā, kurš rīkojas saskaņā ar 09.07.2008. prokūru Nr.6-

12/94783, no vienas puses,  
un  

SIA “Bauskas Sadzīves Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.40103336140, juridiskā 

adrese: Vienības prospekts 32, Jūrmala, LV-2010, (turpmāk – PAKALPOJUMU 

SNIEDZĒJS), tā valdes locekles Vitas Dzenes personā, kura rīkojas saskaņā ar 

statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti 

par Līdzējiem, pamatojoties uz iepirkuma „Veļas mazgāšana, noma un ķīmiskā 

tīrīšana”, Id. Nr. VSIA „RTRIT” 2017/11 (turpmāk – Konkurss), rezultātiem un 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA SIA “Bauskas Sadzīves Pakalpojumi” 2017.gada 

20.jūlijā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
 

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1. PASŪTĪTĀJS pasūta un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas nodrošināt veļas 

mazgāšanas un/vai nomas un/vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu (turpmāk –

Pakalpojumi) piegādi saskaņā ar Līguma un tā pielikumiem „Tehniskais 
piedāvājums” (1. pielikums) un „Finanšu piedāvājums”(2.pielikums) noteikumiem. 

Līguma pielikumi „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums” ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

2. Pakalpojuma sniegšanas vietas: Nīcgales ielā 26, Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, 

Rīgā, Andreja Paulāna ielā 2A, Preiļos. 
 

II. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
 

3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit 
četrus) mēnešus vai līdz Līguma summas izpildei.  

4. Pakalpojumu piegāde tiek nodrošināta atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā 
norādītajiem termiņiem pēc attiecīga pasūtījuma izdarīšanas brīža. 

 
III. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5. Līguma kopējā summa par plānoto: 

51. Veļas mazgāšanas apjomu bez PVN ir EUR 39 570,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit euro, 00 euro centi). PVN 21% ir EUR 8309,70 (astoņi tūkstoši 

trīs simti deviņi euro, septiņdesmit euro centi). Preču grupas kopējā summa ar PVN ir 

EUR 47 879,70 (četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, 

septiņdesmit euro centi; 

5.2. Veļas mazgāšana Preiļu strukltūrvienībai apjomu bez PVN ir EUR 1875,00 (viens 

tūkstotis astoņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 euro centi). PVN 21% ir EUR 393,75 

(trīs simti deviņdesmit trīs euro, septiņdesmit pieci euro centi). Preču grupas kopējā 

summa ar PVN ir EUR 2268,75 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro, 
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septiņdesmit peici euro centi); 

5.3. Ķīmiskās tīrīšanas apjomu bez PVN ir EUR 12 170,00 (divpadsmit tūkstoši viens 

simts septiņdesmit euro, 00 euro centi). PVN 21% ir EUR 2555,70 (divi tūkstoši pieci 

simti piecdesmit pieci euro, septiņdesmit euro centi). Preču grupas kopējā summa ar 

PVN ir EUR   14 725,70 (četrpasmit tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro, 

septiņdesmit euro centi); 

5.4. Gultas veļas noma ar mazgāšanu apjomu bez PVN ir EUR 4800,00 (četri tūkstoši 
astoņi simti euro, 00 euro centi). PVN 21% ir EUR 1008,00 (viens tūkstotis astoņi euro, 

00 euro centi). Preču grupas kopējā summa ar PVN ir EUR 5808,00 (pieci tūkstoši 

astoņi simti astoņi euro, 00 euro centi). 
6. Līguma summa ir EUR 58 415,00 (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti 

piecpadsmit  euro un nulle centu), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 
PVN), PVN 21% ir EUR 12 267,15 (divpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit 

septiņi euro un piecpadsmit centu), kopējā Līguma summa ir EUR 70 682,15 
(septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro un piecpadsmit centu).  

7. Līguma pielikumā „Finanšu piedāvājums” minētā cena par pakalpojuma vienībām 
ir fiksēta un nemainīga visā Līguma darbības laikā. Visi ar preču piegādi saistītie 
izdevumi ir iekļauti Līguma pielikuma „Finanšu piedāvājums” norādītajā summā.  

8. PASŪTĪTĀJS par Līguma pielikumos „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu 

piedāvājums” norādīto Pakalpojumu sniegšanu veic samaksu Līguma pielikumā 

„Finanšu piedāvājums” minētās cenas apmērā. 

9. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS   rēķinu par Pakalpojumiem sagatavo elektroniski 

un nosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi : rtrit@rtrit.lv un gramatvediba@rtrit.lv 

no PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA e-pasta adreses: rekini@velascehs.lv. Rēķins 

derīgs bez paraksta un zīmoga, ar atzīmi: “Dokuments ir sagatavots elektroniski un, 

pamatojoties uz savstarpējo vienošanos, derīgs bez paraksta”. 

10. Puses apstiprina, ka akceptēs elektroniski sagatavotus rēķinus atbilstoši LR 

normatīvo aktu prasībām.  

11. Samaksu par Pakalpojumu sniegšanu PASŪTĪTĀJS veic pēc katra atsevišķa 

pasūtījuma izpildes saskaņā ar rēķinu, ar pārskaitījumu uz PAKALPOJUMU 

SNIEDZĒJA norēķinu kontu, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 

12. Par Pakalpojuma piegādes dienu uzskata datumu, kurā PASŪTĪTĀJS norādītajos 

e-pastos ir saņēmis Pakalpojuma pavadzīmi – rēķinu. 

13. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma 

uzdevumā. 
 

IV. PAKALPOJUMU PIEGĀDES KĀRTĪBA 

 

14. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS veic Līguma pielikumos „Tehniskais 

piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums” norādīto Pakalpojumu piegādi 

pieprasītajā apjomā Tehniskajā piedāvājumā norādītajos termiņos pēc attiecīga 

pasūtījuma (telefoniski un e-pasta vai faksa veidā) izdarīšanas brīža PASŪTĪTĀJA 

norādītajā adresē.  

15. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS pakalpojumu sniedz ar savu transportu. 

Pakalpojuma piegāde notiek uz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA rēķina.  
16. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nodrošina Līguma noteikumiem neatbilstoša vai 

nekvalitatīvi veikta pakalpojuma trūkumu novēršanu 2 (divu) darba dienu laikā no 
brīža, kad PASŪTĪTĀJS ir paziņojis par nekvalitatīva pakalpojuma saņemšanu.  

17. Pakalpojuma sniegšanu apliecina Līdzēju parakstīta pavadzīme – rēķins.  

mailto:rtrit@rtrit.lv
mailto:gramatvediba@rtrit.lv
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18. Piegādātā pakalpojuma kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībā. Par piegādātā 
pakalpojuma kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS.  

19. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nepieņemt no PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA 
pakalpojumus, kuriem ir acīmredzami trūkumi un pieprasīt attiecīgā pakalpojuma 
atkārtotu sniegšanu. 

 
V. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

20. Līdzēji vienojas:  
19.1. savlaicīgi izpildīt visas līguma saistības, tostarp, finansiālās saistības, kas izriet 
no Līguma;  
19.2. sniegt otram Līdzējam informāciju, kas nepieciešama Līguma savlaicīgai un 

kvalitatīvai izpildei, kā arī izpildīt Līgumā noteiktās saistības ar atbilstošu rūpību un 
kvalitāti.  

21. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noteikumu 

pārkāpuma fakta konstatēšanas sagatavot un iesniegt PAKALPOJUMU 

SNIEDZĒJAM rakstveida pretenziju, ja Pakalpojums netiek savlaicīgi sniegts vai 

sniegts neatbilstošs Pakalpojums.  
22. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS novērš PASŪTĪTĀJA iesniegtajā pretenzijā 

norādītos pārkāpumus 2 (divu) darba dienu laikā.  
23. Ja PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nenodrošina Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 

Līguma noteikumiem, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM 
līgumsodu 0,5% apmērā no nesniegto Pakalpojumu summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk par 10(desmit) procentiem no pamatparāda. Līgumsods tiek 
aprēķināts, pamatojoties uz katru Līguma 18.punktā noteiktajā kārtībā sastādīto 

pretenziju.  
24. Ja PASŪTĪTĀJS neveic ar Līgumu saistītos maksājumus Līgumā noteiktajā 

termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma 
summas par katru kavējuma dienu bet ne vairāk par 10(desmit) procentiem no 
pamatparāda.  

25. Līdzējiem līgumsods ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā. 

26. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no saistību izpildes.  27. ASŪTĪTĀJAM  ir  tiesības  ieskaita  kārtībā  samazināt  maksājamo  naudas  summu  

26.PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, kas paredzēta par piegādātajiem 

Pakalpojumiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

28.  Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi otram Līdzējam par nodarītajiem zaudējumiem, ja 

tie radušies viena Līdzēja vai tā personāla darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp 

rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 
 

VI. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

29. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi saistībā ar Līgumu tiks risināti 

savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā ja Līdzēji 15 

(piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. 
 

VII. NEPĀRVARAMĀ VARA 
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29.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.  
30.Ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas 
iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām uz 

laiku līdz 1 (vienai) nedēļai.  
31.Pēc Līguma 28.punktā minētā termiņa beigām Līguma darbība var tikt izbeigta vai, 

savstarpēji vienojoties, to var pagarināt. Par Līguma darbības izbeigšanu otru Līdzēju 
rakstveidā brīdina 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  
32.Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma darbība tiek izbeigta, neviens Līdzējs 
nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma darbības izbeigšanas 
rezultātā.  
33.Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 1 (vienas) darba 

dienas laikā rakstveidā informē otro Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 

Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz 

nepārvaramu varu. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir 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.  
34.Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpilde ir attaisnota tikai uz saprātīgu laiku, kas 
noteikts, ņemot vērā šķēršļa ietekmi uz Līguma izpildi. 
 

VIII. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN DARBĪBAS IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 
 

35.Līguma darbību var izbeigt Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji 
vienojoties.  

36.Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību, Līdzējiem 

vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos ierobežojumus 

grozījumu veikšanai. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas 

un abpusējas parakstīšanas.  

37.Iepirkuma līgumā var tikt veikti grozījumi tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
61.pantu.   
38.PASŪTĪTĀJS pēc savas iniciatīvas, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 
zaudējumus, var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot  

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, ja PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS neizpilda 
savas saistības, pieļaujot rupju Līguma noteikumu pārkāpumu. Par rupju Līguma 
noteikumu pārkāpumu tiks uzskatīts:  

38.1. pakalpojuma cenu vienpusēja grozīšana (paaugstināšana); 

38.2.izpildes termiņu vairākkārtējā neievērošana; 

38.3. cits ļaunprātīgs Līguma noteikumu pārkāpums (tīšs pārkāpums); 

38.3.PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA atzīšana par maksātnespējīgu.  
39. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 36.punktu, 

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM 10 (desmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 
paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas, jāsamaksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.   
40. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām vai 

apgrūtina, vai liedz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM Līgumā noteikto saistību 
izpildi, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var vienpusēji atkāpties no Līguma ar 
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nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis 
maksājumu PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vai novērsis šķēršļus 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA Līgumā noteikto saistību izpildei.  

41. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Līdzējiem tos 
parakstot, un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža, un ir Līguma neatņemamas 
sastāvdaļas. 

 

IX. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 
 

42. Līdzēji informē viens otru 3 (trīs) dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, 
adreses, norēķinu rekvizītu, e-pasta adreses un tml.) maiņu. Šādā gadījumā 
atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

43. Līdzējiem 3(trīs) dienu laikā jāpaziņo, ja kāds no tiem atsakās no rēķinu 
nosūtīšanas un/vai saņemšanas elektroniskā veidā.  

44. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ir pienākums ievērot stingru konfidencialitāti 
saņemtajā informācijā, kas tam kļuvusi zināma, izpildot savas saistības saskaņā ar 
Līgumu un veikt visus nepieciešamos pasākumus šādas informācijas 
neizpaušanai.  

45. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav 

pieļaujama. 

46. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis: Kristīne  Nikuļina, tālrunis 29141465, e-pasts 

info@velascehs.lv.  
47. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pilnvarotais pārstāvis: 
47.1.Rīgas struktūrvienībās:  Inese Tomase, tālrunis 25441888, fakss 67548302, e-

pasts: inese.tomase@rtrit.lv; 
47.2.Preiļu struktūrvienībā: Biruta Podskočija, tālrunis 26041291, e-pasts: 

biruta.podskocija@rtrit.lv.  
48. Līdzēju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības un pienākumi: 

48.1. kontaktēties ar Līdzējiem par Līguma izpildes jautājumiem; 

48.2. koordinēt kvalitatīvu Līguma izpildi; 

48.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu preču piegādi; 

48.4. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.  
49. Šis Līgums ir sagatvots latviešu valodā, 3 (trīs) identiskos eksemplāros, divi 

oriģināleksemplāri PASŪTĪTĀJAM, vins – PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM. 
Visiem trim oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas tehnikums” 

Reģ.Nr. 40003480798 

Juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, 

LV-1035 
Valsts kase, kods: TRELLV22JS 

Konts: LV98TREL9153970000000 

 

SIA “Bauskas Sadzīves Pakalpojumi” 

Reģ.Nr. 40103336140 

Juridiskā adrese: Vienības prospekts 32, 

Jūrmala, LV-2010 

Ražotnes adrese: Katoļu iela 1, Bauska, 

LV-3901 

AS “Citadele”, kods: PARXLV22X 

Konts: LV92PARX0013604880001 

(personiskais paraksts) (personiskais paraksts) 

Valdes locekle – direktores p.i. 

Prokūrists Dz.Štāls 

Valdes locekle V.Dzene 

 

 


