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LĪGUMS Nr. 41/2016 

 „Datortehnikas iegāde Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/8) 

 

Rīgā, 2016. gada 19.septembrī 

 

Līgums noslēgts starp:  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Reģ. Nr.90000076673, adrese Lāčplēša iela 

106/108, Rīgā, LV-1003), kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tā direktors Arnis Radiņš, 

turpmāk saukts – “Pasūtītājs”,  

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LDC Datortehnika”, (reģ.nr. 42103048408, 

juridiskā adrese Graudu iela 31/33, Liepāja, LV - 3401, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās 

valdes loceklis Pēteris Valdmanis, turpmāk saukts – “Piegādātājs”,  

Pasūtītājs un Piegādātājs abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti Puses. 

Ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja iepirkumā „Datortehnikas iegāde Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/8 – iepirkuma priekšmeta 

pirmā daļa “I Dators un monitors”,      

Puses noslēdz līgumu ar šādiem noteikumiem: 

1. Līguma priekšmets 

1.1.Piegādātājs saskaņā ar iepirkumam iesniegto Tehnisko un finanšu piedāvājumu 

(pielikums nr.1) līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā apņemas piegādāt 

datoru Intel Core – i7-6700K (1 gab.) un monitoru Dell UltraSharp U3415W (1 

gab.), tālāk līguma tekstā- Prece. 

1.2.Ievērojot iepirkuma ar id.nr.LNVM/2016/8 Instrukcijas 3.4.punkta noteikumu, 

kas nosaka, ka „Tehniskajā specifikācijā norādīto preci pasūtītājs iegādājas no 

uzvarējušā pretendenta tikai ar nosacījumu, ka https://www.eis.gov.lv 

piedāvātajā elektroniskajā preču katalogā tehniskajā specifikācijā minēto preci 

nav iespējams iegādāties vai to iespējams iegādāties elektroniskajā preču 

katalogā par dārgāku cenu kā piedāvājis pretendents”, Pasūtītājs ir saņēmis 

apliecinājumu par to, ka https://www.eis.gov.lv piedāvātajā elektroniskajā 

preču katalogā tehniskajā specifikācijā minēto preci nav iespējams iegādāties. 

 

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. 

2.3.Piegādātājs, veicot Preču piegādi un izvietojot Preci telpās, ievēro Pasūtītāja 

norādījumus.   

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. 

https://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/
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2.5.Prece tiek piegādāta līguma izpildes vietā – Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā.   

2.6.Precīzu Preces piegādes laiku Puses savstarpēji saskaņo. 

 

3. Līguma izpildes termiņi un Preces pieņemšanas kārtība 

3.1.Preces piegāde pa daļām nav pieļaujama.  

3.2.Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi 45 dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās – līdz 2016.gada 4.novembrim.  

3.3.Ar preču pavadzīmes parakstīšanu no Pasūtītāja puses Pasūtītājs apliecina 

Preces saņemšanu.  

3.4.3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preces piegādes Pasūtītājs pārbauda piegādātās 

Preces kvalitāti un atbilstību līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, 

konstatējot neatbilstību līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem un 

prasībām, iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu. 

3.5.Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Piegādātājs novērš atteikumā minētos 

trūkumus. Ja pasūtītājs 3 darba dienu laikā neiesniedz Piegādātājam motivētu 

atteikumu par pasūtījuma pieņemšanu, pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu. 

 

4. Līguma summa un samaksas kārtība 

4.1.Līguma kopējā summa ir 1898.93 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit 

astoņi euro 93 centi) bez PVN, PVN 21% 398.78 (trīs simti deviņdesmit astoņi 

euro 78 centi), kopā ar PVN EUR 2297.71 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit 

septiņi euro 71 centi). 

4.2.Preču cenā ietilpst visas izmaksas par preci, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar 

Līguma saistību izpildi. 

4.3.Līguma kopējā summā ietilpst maksa par Preci (2 gab.), Preces piegādes 

(tostarp uznešana attiecīgajā stāvā) izmaksas. 

4.4.Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam šādā kārtībā: 

4.4.1. Astoņu darba dienu laikā pēc Preču pavadzīmes savstarpējas parakstīšanas.  

4.5.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 10 (desmit) 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 termiņu ilgāk par 10 (desmit) darba 

dienām Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam līgumsodu 0.1% apmērā 

proporcionāli neizpildīto saistību summai par katru kavēto dienu, taču ne vairāk 

kā 10 % no neizpildīto saistību summas. 

5.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma. 
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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 parakstījuši Preču pavadzīmi. 

5.5.Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanos un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm 

zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu. 

5.6.Puses tiek atbrīvoti 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. Pusēm 

rakstiski vienojoties, pieņem lēmumu par turpmāko darbību. 

5.7.Par šī Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo personu 

(…). Par šī Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs pilnvaro atbildīgo 

personu (…). 

 

6. Līguma termiņš 

6.1.Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī ir spēkā līdz saistību 

pilnīgai izpildei, taču ne ilgāk kā līdz 2016.gada 10.novembrim. Līguma 

termiņa notecējums neatbrīvo Līdzējus 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 kalendārie mēneši. Garantijas termiņš tiek 

aprēķināts no dienas, kad Puses savstarpēji parakstījušas Preču pavadzīmi. 

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 (…), 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 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas dienas. Ja norādītā termiņa laikā Preces defektu nav 

iespējams novērst, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņa 

pagarinājumu. 

7.6.Garantijas remonts neattiecas uz tiem defektiem, kas radušies Preces nepareizas 

lietošanas dēļ.  
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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. 

8.6.Līgums kopā ar 1 pielikumu ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapaspusēm un 

parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāra katrai Pusei. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

Pasūtītājs: 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

 

Reģ. Nr. LV 90000076673 

Lāčplēša iela 106/108, Rīga, LV – 1003, 

Latvija 

Valsts kase, kods TRELLV22 

Konta Nr. LV25TREL 2220 5490 06000 

 

Piegādātājs: 

SIA “LDC Datortehnika”” 

 

Reģ.nr.: 42103048408 

Juridiskā adrese: Graudu iela 31/33, Liepāja, 

LV - 3401 
Pasta adrese: Graudu iela 31/33, Liepāja, LV - 

3401 
Banka: AS „Swedbank” 

Konta numurs: LV39HABA0551030225485 

Kontaktpersona 

(…) 
Kontaktpersona 

(…) 

 

 

/personiskais paraksts/ 

_______________________________ 

/Arnis Radiņš/ 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs direktors  

 

 

/personiskais paraksts/ 

___________________________________ 

/Pēteris Valdmanis / 

SIA „LDC Datortehnika” valdes loceklis 
 

 

 

 


