
 

Līgums Nr. ______________ 

Gaisa kondicionieru iegāde 

(TM 2015/12) 

 

Rīgā                          2015. gada ___. jūlijā 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045), tās __________ 

personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem 

Nr. 243 „Tieslietu ministrijas nolikums” un saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2015. gada 

2. jūnija rīkojumu Nr. 10-10.1/900 „Par atvaļinājuma piešķiršanu R. Kronbergam” (turpmāk – 

Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMOS.L.V.” (reģistrācijas Nr. 40003659440), tās 

__________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras 

puses, abas kopā sauktas – Puses, 

 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu un 67. panta pirmo daļu, un iepirkuma 

„Gaisa kondicionieru iegāde” (Identifikācijas Nr. TM 2015/12) komisijas 2015. gada 8. jūnija 

lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt kondicionierus (turpmāk 

katra atsevišķi – Prece, visas kopā – Preces) saskaņā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā 

tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums). 

 

2. Līguma darbības laiks, summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa nepārsniedz EUR 13 358.40 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit astoņi euro un 40 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – 

PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā jeb EUR 11 040.00 (vienpadsmit tūkstoši 

četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN. Pasūtītājam Līguma darbības laikā ir tiesības 

neizmantot visu Līguma kopējo summu. 

2.2. Samaksu par veikto Preču piegādi Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

abpusējas nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

Izpildītājs rēķinu iesniedz 8.3.1. apakšpunktā minētajam Pasūtītāja pilnvarotajam 

pārstāvim. 

2.3. Maksa par Preci tiek aprēķināta saskaņā ar Līgumam pievienoto tāmi (Līguma 

3. pielikums). Preces cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, 

uzstādīšanu un montāžu. Preces cena ir nemainīga visu Līguma darbības laiku. 

 

3. Preču piegādes noteikumi 

3.1. Izpildītājs Preces piegādā un uzstāda saskaņā ar ražotāja ekspluatācijas noteikumiem, 

ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Pasūtītājam 20 (divdesmit) dienu laikā no 

Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pieteikuma nosūtīšanas dienas (turpmāk – pieteikums). 

3.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pieteikumā norāda piegādājamo Preču daudzumu. 

3.3. Izpildītājs piegādā un uzstāda Preces Pasūtītāja norādītajās darba telpās. 

3.4. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pieteikumu par piegādājamo un uzstādāmo Preču 

daudzumu nosūta uz e-pastu: __________. 

3.5. Izpildītājs piegādā jaunas, nelietotas Preces ražotāja oriģināliepakojumā, kas nodrošina 

Preču saglabāšanu labā stāvoklī un pieļauj Preču drošu pārvadāšanu (pārnēsāšanu). 
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3.6. Preces uzskatāmas par piegādātām un uzstādītām, kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 

paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu. Nodošanas un pieņemšanas akts noformējams 

atbilstoši nodošanas un pieņemšanas akta veidlapai (Līguma 2. pielikums). 

3.7. Ja Preces ir Līguma vai pieteikuma noteikumiem neatbilstošas vai nekvalitatīvas, vai 

Preces nav piegādātas un uzstādītas līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītāja 

pilnvarotais pārstāvis sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un 

nepilnības, kā arī termiņu, kādā Izpildītājs piegādā un uzstāda Līguma noteikumiem 

atbilstošas un kvalitatīvas Preces (turpmāk – Trūkumu akts). 

3.8. Izpildītājs Preces piegādā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai citā laikā, ja par 

to vienojas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs. 

 

4. Pušu atbildība 

4.1. Ja Pasūtītājs Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā nav samaksājis Izpildītājam par Preču 

piegādi, Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena 

procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) no piegādāto un uzstādīto Preču summas. 

4.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus, tajā skaitā nepiegādā Preces Līguma 

3.1. punktā noteiktajā termiņā vai Trūkumu aktā norādītajā termiņā, Izpildītājs pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 80,00 (astoņdesmit euro) 

apmērā par katru šādu gadījumu. 

4.3. Līguma nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, 

sedz otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus. 

4.4. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes 

pilnā apjomā. 

 

5. Nepārvarama vara 
 

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma 

noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses 

kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt. 

5.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu 

laikā par to paziņo otrai Pusei. 

 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. 

6.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. Līguma izbeigšanas kārtība 

7.1. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 15 

(piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. 

7.3. Ja Līguma 5. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot otru Pusi. 

 

8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus. 

8.2. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, 

Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos 
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stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses. 

Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādi Pušu pilnvarotie 

pārstāvji:  

8.3.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir __________, tālrunis __________, fakss 

__________, e-pasts: __________. 

8.3.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir __________, tālrunis __________, fakss 

__________, e-pasts: __________ . 

8.4. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: 

8.4.1. paraksta nodošanas un pieņemšanas aktus; 

8.4.2. sagatavo un paraksta Trūkuma aktus; 

8.4.3. nodrošina kvalitatīvu Līguma izpildi; 

8.4.4. risina citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus. 

8.5. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis: 

8.5.1. risina ar Preču piegādes, uzstādīšanas, Preču tehnisko apkopju veikšanas un citus ar 

Līgumu saistītos jautājumus; 

8.5.2. paraksta nodošanas un pieņemšanas aktus; 

8.5.3. nodrošina kvalitatīvu Līguma izpildi. 

8.6. Izpildītājam nav tiesības cedēt no Līguma izrietošās prasījuma tiesības trešajām 

personām. 

8.7 Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos 

rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, 

kā arī Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par izmaiņām attiecībā 

uz Līgumā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju 

par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai 

Pusei. 

8.8. Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā 

specifikācija”, 2. pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa”, 3. pielikums 

„Tāme”, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 

viens ir Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

9. Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 

Reģ. Nr. 90000070045   

__________     

Kods: __________ 

Konts: __________ 

 

_____________________ 

__________ 

 
 

Izpildītājs 

SIA „AMOS.L.V.” 

Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012 

Reģ. Nr.  40003659440 

Banka: __________ 

Kods: __________ 

Konts: __________ 

 

_______________________ 

__________ 

 

mailto:Einars.Erdmanis@tm.gov.lv
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1.pielikums 

2015. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju 

un SIA „AMOS.L.V.” 

 

Tehniskā specifikācija 

Preču uzstādīšana paredzēta Pasūtītāja darba telpās, Rīgā. 

Ražotājs, nosaukums AlpicAir AWI/AWO-26HPR1A 

Dzesēšanas jauda  2,64 kW  

Siltuma jauda  2,79 kW  

Modelis sienas tipa sistēma 

Garantijas laiks 36 mēneši 

Energo efektivitātes klase (dzesējot/sildot) A klase 

Elektrobarošanas parametri 230V/50Hz 

Trokšņu līmenis (iekšējais bloks) 34 dB 

Ārējā bloka novietojums sētas pusē, pie ārējās sienas 

 

1. Izpildītājs nodrošina jaunas, nelietotas Preces ražotāja oriģināliepakojumā, kas nodrošina 

Preču saglabāšanu labā stāvoklī un pieļauj Preču drošu pārvadāšanu (pārnēsāšanu). 

2. Izpildītājs nodrošina Preces, kuras ir aprīkotas ar tālvadības pultīm. 

3. Izpildītājs Preču piegādi, uzstādīšanu vai tehnisko apkopju laiku iepriekš saskaņo ar 

Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. 

4. Izpildītājs nodrošina, ka Preču uzstādīšanu un Preču tehniskās apkopes veiks pietiekams 

kvalificētu speciālistu skaits, lai visi darbi tiktu veikti Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

5. Izpildītājs nodrošina, ka tā speciālisti neizpaudīs darba pienākumu veikšanas laikā iegūto 

informāciju. 

6. Izpildītājs nodrošina Preču uzstādīšanu ar visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem t.sk. ar 

pieslēgkabeļiem un freona caurulēm. 

7. Izpildītājs nodrošina elektrības pieslēgumu ēkas pagrabstāvā pie elektrības sadales skapja, 

nodrošinot atsevišķu drošības automātu. 

8. Izpildītājs nodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiek ievietoti atbilstošos 

nosegkanālos. Nosegkanālu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā, ņemot vērā 

citu komunikāciju novietojumu un ēkas īpatnības. 

9. Izpildītājs pēc Preču piegādes un uzstādīšanas nodrošina būvgružu izvešanu. 

10. Līguma darbības laikā Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības, vides aizsardzības, 

valsts ugunsdrošības un citus noteikumus. 

11. Garantijas laikā Izpildītājs nodrošina, sabojājušos Preču darbības atjaunošanu, Preču 

defektu, bojājumu novēršanu un tehnisko apkopju veikšanu, t.sk. aukstuma aģenta – freona 

nomaiņu Pasūtītāja darba dienās, ne vēlāk kā 24 h laikā no Pasūtītāja pieteikuma 

saņemšanas. 
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2. pielikums 

2015. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju 

un SIA „AMOS.L.V.” 

 

 

Nodošanas un pieņemšanas akta veidlapa 
 

Nodošanas un pieņemšanas akts 

 

Rīgā 20__. gada __________________ 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), tās pilnvarotā pārstāvja 

______________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2015. gada 

____. _______________ līguma Nr. ______________ „Gaisa kondicionieru iegāde ” 

(TM 2015/12) (turpmāk – Līgums) 8.3.1. apakšpunktu un 8.4.1. apakšpunktu, no vienas 

puses, un 

 

SIA „AMOS.L.V.” (turpmāk – Izpildītājs), ____________________ personā, kurš rīkojas, 

pamatojoties uz Līguma 8.3.2. apakšpunktu un 8.5.2. apakšpunktu, no otras puses, sagatavo 

šādu aktu: 

 

1.  Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Pasūtītāja Līgumu 

201___. gada________ piegādātās Preces. 

 

2.  Izpildītājs ir piegādājis Pasūtītājam Preces ________ (gaisa kondicionieru skaits un 

katra gaisa kondicioniera nosaukums) un uzstādījis Preces telpās 

_________________________________________________________________________

________________ (telpu Nr.) 

 

3.  Atbilstoši Līguma 2. nodaļai Pasūtītājs 20 (desmit) dienu laikā no šī nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas Pasūtītāja 

grāmatvedībā apņemas samaksāt Izpildītājam EUR _______(_______________), tajā skaitā 

PVN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

 

4.  Šis akts ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros – pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un 

Izpildītājam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

Pasūtītājs 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 

Reģ. Nr. 90000070045   

__________     

Kods: __________ 

Konts: __________ 

 

 

_______________________ 

 
 

 

Izpildītājs 

 

SIA „AMOS L.V.” 

Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012 

Reģ. Nr.  40003659440 

Banka: __________ 

Kods: __________ 

Konts: __________ 

 
 

__________________________ 
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3. pielikums 

2015. gada ____. _____________ 

līgumam Nr. _________________ 

starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju 

un SIA „AMOS.L.V.” 

Tāme 
 

Preču 

nosaukums 

Preču 

paredzamais 

apjoms 

(gab.)
1
 

Vienas 

vienības 

cena EUR 

bez PVN 

Vienas 

vienības 

cena EUR ar 

PVN 

Kopējā cena 

EUR 

bez PVN 

(par visu 

paredzamo 

apjomu) 

Kopējā cena 

EUR 

ar PVN (par 

visu 

paredzamo 

apjomu) 

AlpicAir 

AWI/AWO-

26HPR1A 

12 920.00 1 113.20 11 040.00 13 358.40 

 

 
*Cenā iekļautas visas izmaksas, kuras saistītas ar Preču piegādi, uzstādīšanu, tehnisko apkopju veikšanu, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, 

izejmateriāli, freona caurules un pieslēgkabeļi. 
 

                                                 
1 Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt visu Preču paredzamo apjomu 


