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Apstiprināts  

Iepirkuma komisijas sēdē 

2016. gada 21. janvārī,  

ar protokolu Nr.1.- LNO 2016/5 

 

_____________  

Guntars Krūmiņš 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS  

„Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

1. Vispārīgā informācija par iepirkumu 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs LV 40103208907 (turpmāk 

tekstā - Pasūtītājs), rīko sarunu procedūru - ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta 

pirmās daļas 3.punktu. Iepirkuma priekšmets – kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana 

saskaņā ar Pasūtītāja prasībām (tehnisko specifikāciju) un iepirkuma nolikuma pielikumu 

Nr.1. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pasūtītājs aicina iesniegt piedāvājumus saskaņā ar Latvijas 

Republikas Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma „Kravas pacēlāja piegāde un 

uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 (turpmāk tekstā - Iepirkums) 

nolikumu (turpmāk tekstā - Nolikums). Iepirkums ietver – kravas pacēlāja izgatavošana 

(piegāde), tai skaitā transportēšana līdz Pasūtītājam (Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija), tā 

uzstādīšana Pasūtītāja noteiktā vietā, kravas pacēlāja servisa/remonta nodrošināšana – tā 

garantijas periodā un kravas pacēlāja uzstādīšanai paredzētās vietas sagatavošana (sk. 

Tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.1). Iepirkuma CPV kods: 42418000-9, 

45000000-7, NUTS kods LV006. Paredzamā iepirkuma cena EUR 470000,00 (četri simti 

septiņdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN. Sarunas procedūras rezultātā – 

noslēdzams Iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma projekts pievienots Iepirkuma nolikumam 

kā pielikums Nr.3. Pasūtītājs paredz Iepirkuma līguma ietvaros maksāt piegādātājam avansu 

20% no līgumcenas. Līguma izpildes termiņi ietverti nolikuma pielikumā Nr.6 (Iepirkuma 

līguma projekts). 

2. Pasūtītāja kontaktpersona: LNOB tehniskais direktors Guntars Krūmiņš 

(tālr.67073855, e-pasts: guntars.kruminš@opera.lv ).  

3. Uzaicinājumu nosūtīšana – pretendentiem – sarunas procedūras ietvaros.  

Pasūtītājs iepirkuma ietvaros nosūta uzaicinājumus vismaz trīs pretendentus - iesniegt 

pretendenta piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta izpildi pilnā apjomā un Pasūtītāja noteiktos 

termiņos. Uzaicinājums tiek nosūtīts katram, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2. pantā 

noteikto. Uzaicinājums ietver - Iepirkuma komisijas apstiprināts Iepirkuma nolikums 

(informācija par iepirkumu, tehniskā specifikācija, iesniedzamie dokumenti/formas, iepirkuma 

līguma projekts).  

4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība. 

Pretendents iesniedz piedāvājumu – ievērojot Iepirkuma nolikumā noteikto piedāvājuma 

iesniegšanas kārtību, laiku un noformējumu. Pretendents iesniedz piedāvājumu līdz 2016. gada 

29. janvārim, plkst.10.00., - Pasūtītāja biroja telpās Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, Latvija. Gadījumā, 

ja pretendents ir nosūtījis piedāvājumu (izmantojot pasta pakalpojumu), bet Pretendentam ir 

pamats uzskatīt, ka piedāvājums netiks saņemts minētajā piedāvājuma iesniegšanas vietā laicīgi, 

tad pretendents papildus var nosūtīt piedāvājumu uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi 

LNOB tehnisko direktoru Guntaru Krūmiņu (tālr.67073855, e-pasts: 

guntars.kruminš@opera.lv). Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

mailto:guntars.kruminš@opera.lv
mailto:guntars.kruminš@opera.lv
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- pieteikuma dalībai Iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam 

pievienotajai formai (pielikums Nr.2);  

- tehniskā piedāvājuma atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.3); 

- finanšu piedāvājuma atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (pielikums Nr.4); 

- informācija par apakšuzņēmumu/iem, kas tiks piesaistīti līguma izpildei (pielikums Nr.5). 

- papildus informācija par piedāvāto kravas pacēlāju (foto, rasējums, tehniskais apraksts). 

- Informācija par līguma projekta noteikumiem, kuriem pretendents nepiekrīt. Viedokli 

nepieciešams pamatot. 

 

Piedāvājums iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu „Kravas pacēlāja piegāde 

un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. LNO 2016/5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā vai 

angļu valodā, iesniedzot vienu piedāvājuma oriģinālu un vienu atbilstoši noformētu kopiju. 

Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, drukātā formā, bez labojumiem un dzēsumiem, 

cauršūtām, numurētām lapām. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. 

Piedāvājums, kas iesniegts par nepilnu iepirkuma apjomu, netiks vērtēts. 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēle. 

 

Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas piedāvājumus, kuri atbilst 

Pasūtītāja prasībām/ nolikumā pielikumam Nr.1, kā arī izpilda pasūtītāja noteikto kravas 

pacēlāja piegādes kārtību un termiņus.  Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes 

komisija izvēlas piedāvājumu, kurā piedāvāta zemākā cena (piedāvājuma izvēles kritērijs 

iepirkumā). Komisija informē visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem trīs darba dienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, 

ja tam ir objektīvs pamatojums. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, 

kas atbilst visām Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

 

6. Pasūtītāja rekvizīti. 

 

Pasūtītāja nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas 

Nacionālā opera un balets” 

Adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga LV-1050, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 40103208907 

Tālruņa numurs: +371 67073715 

Faksa numurs: +371 67228930 

Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00  

 

 

7. Pielikumi: 

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām; 

Pielikums Nr.2 – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 1 (vienas) lapas; 

Pielikums Nr.3 – Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 

Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām. 

Pielikums Nr.5 – Informāciju par līguma izpildei piesaistāmo/iem apakšuzņēmumu/iem uz 1 

(vienas) lapas; 

Pielikums Nr.6 – Līguma projekts uz 6 (sešām) lapām. 
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Pielikums Nr.1 nolikumam  

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

 

1. Prasības kravas pacēlājam: 

 1. Pacēlāja novietošanas vieta – zem klajas debess 

2. Pielietojums – kravas furgonu pacelšanai (bez pasažieriem) 

3. Platformas virsma – metāls, drošs pret izslīdēšanu, pa perimetru 

ierobežota ar margām.  

4. Tiek uzstādīta automātika, kas bloķē vārtus uz platformas un 

kravas atrašanās vietā, pret nejaušu vārtu atvēršanu, kamēr kravas 

platforma nav apstājusies vajadzīgā pozīcijā. 

5. Pārklājums konstrukcijām - pret korozijas 

6. Pacelšanas augstums – līdz 5,05 m 

7. Celtspēja – 30 tonnas 

8. Platformas garums – 14 m 

9. Platformas platums 3,5 m 

10. Paredzēts uzstādīt bedrē ar izmēriem 14,1 m x 3,6 m x 1,55 m 

11. Pacelšanas līmeņi – 4 

12. Pacelšanas ātrums – 50 -100 mm/s 

13. Maksimāli nepieciešamā elektriskā jauda – 60 kw 

14. Pacēlāja zemākajā pozīcijā jānodrošina iespējamība uzbraukt 

autofurgonam 

15. Pacēlāja vadība – stacionāra vadības pults 

16. Pacēlājam jābūt nodrošinātam ar pārslodzes kontroles ierīci 

17. Pacēlājam jābūt nodrošinātam ar gaismas signālu darbības laikā 

un avārijas bremzi 

18. Kravas pacēlājam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr. 195 

‘’Mašīnas drošības noteikumi’’ un Eiropas Parlamenta un 
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Padomes 2006. gada 17. maija direktīvā 2006/42EK par mašīnām 

19. Pacēlājam un tā sastāvdaļām jābūt CE marķējumam un EK 

atbilstības deklarācijai. 

20. Jānodrošina ar iekārtas tehnisko aprakstu, vispārīgām elektro, 

elektronikas, elektromehāniskas un mehānikas shēmām 

21. Jānodrošina ar nepieciešamo apkopju sarakstu un to intervāliem 

22. Visa dokumentācija iesniedzama valsts valodā  

23. Pacēlāja tips – hidrauliskais - šķēru 

24. pacēlājam jābūt apstādināmam dažādos augstumos 

25. pacēlājam jābūt nodrošinātam ar avārijas bremzi 

26. pacēlājam jābūt ar automātisku operēšanas sistēmu un pogas 

vadību 

2. Citas prasības 

 1. Piegādātājs nodrošina kravas pacēlāja un tā sastāvdaļu 

transportēšanu uz Pasūtītāja adresi- Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, 

Latvija, LV-1050, kā arī tā uzstādīšanu VSIA „Latvijas 

Nacionālā opera un balets” teritorijā jau izbūvētajā betona bedrē 

14,1 m x 3,6 m x 1,55 m, saskaņā ar tehnisko projektu “īslaicīgas 

lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās 

operas”. 

2. Kravas pacēlāja uzstādīšanai Piegādātājs nodrošina sertificētu 

speciālistu piedalīšanos, sava darbaspēka, darbarīku, tehnikas u.c. 

resursus izmantošanu, nodrošinot darba drošības, ugunsdrošības 

un VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” iekšējo kārtības 

noteikumu ievērošanu, par ko parakstās attiecīgos žurnālos. 

3. Piegādātājam montāžas darbu laikā VSIA „Latvijas Nacionālā 

opera un balets” telpās un pagalmā jāaizpilda brīvas formas darba 

uzskaites žurnāls. 

4. Piegādātājs ar savu iekšēju rīkojumu nozīmē atbildīgo personu 

par uzstādīšanas darbu veikšanu. 

5.  Piegādātāja atbildīgā persona nodrošina VSIA „Latvijas 

Nacionālā opera un balets” atbildīgos darbiniekus ar rakstisku 

nodarbināto sarakstu un saraksta savlaicīgu korekciju. 

6. Ar pastiprinātu troksni, vibrāciju veicamie darbi ir jāsaskaņo ar 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” atbildīgo darbinieku. 

7. Kravas pacēlāja nodošanas ekspluatācijā termiņš – 08.augusts 

2016. 

8. Piegādātājam jānodrošina kravas pacēlājam un uzstādīšanas 

darbiem vismaz 24 mēnešu garantijas laiks. 

9. Rezerves daļu piegāde un nomaiņa garantijas laikā jānodrošina 5 

dienu laikā. 

10. Piegādātājs atrok un iztīra, ar smiltīm aizbērto pacēlāja bedri 14,1 

m x 3,6 m x 1,55 m, tādā kvalitātē un termiņā, lai tas neaizkavē 

pacēlāja uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā. Ja nepieciešams, 

nokārto visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus atrakšanas 

darbiem.  
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11. Piegādātājs nodrošina aptuveni 5 VSIA „Latvijas Nacionālā 

opera un balets” darbinieku apmācību darbam ar kravas pacēlāju. 

Apmācības laikā Piegādātājs nodrošina, ka: 

- darbiniekiem tiek sniegta informācija par kravas pacēlāja uzbūvi 

un vispārīgiem darbības principiem; 

-  darbiniekiem tiek sniegta informācija par drošības pasākumu 

ievērošanas noteikumiem darbā ar pacēlāju; 

-   tiek sniegta apmācība operēšanai ar kravas pacēlāju; 

- darbiniekiem tiek sniegta informācija par kravas pacēlāja 

ikdienas uzturēšanas pasākumiem; 

- tiek sniegta papildus informācija par jautājumiem, kas 

darbiniekiem var rasties apmācību laikā.  
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Pielikums Nr.2 nolikumam  

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

(forma) 

Pieteikums dalībai 

iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

Apakšā parakstījies, apliecinu, ka:  

___________________________________     (pretendenta nosaukums): 

1. piekrīt iepirkuma Nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma Nolikuma un tā 

pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami; 

2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

3. apzinās un saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī 

noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai; 

 

1.  Pretendenta nosaukums  

2.  Vien. reģistrācijas Nr.  

3.  Juridiskā adrese, pasta 

indekss 

 

4.  Faktiskā adrese, pasta 

indekss 

 

5.  Bankas konta Nr.  

6.  Bankas kods  

7.  Bankas nosaukums  

8.  Kontaktpersona  

9.  Tālruņa Nr.  

10.  Faksa Nr.  

11.  Mobilā tālruņa Nr.  

12.  E-pasta adrese  

13.  Persona, kura parakstīs 

iepirkuma līgumu (ja 

pretendents tiks izvēlēts 

iepirkumā kā uzvarētājs), 

Vārds Uzvārds, amats, 

tiesību pamats 

 

 

 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.3 nolikumam  

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

 
(Aizpilda pretendents) 

 

Tehniskais piedāvājums 

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

 

Pasūtītāja uzdevums Pretendentam Pretendenta piedāvājums Iepirkumā 

 

 

Pretendents detalizēti apraksta piedāvātā 

kravas pacēlāja tehnisko raksturojumu, 

ievērojot Pasūtītāja sniegto informāciju 

tehniskajā specifikācijā par katru pozīciju. 

 

Kravas pacēlāja 

nosaukums:_______________________________ 

________________________________________. 

 

Kravas pacēlāja detalizēts tehniskais raksturojums: 

 

__________________________________ 

__________________________________. 

 

 

Pievienojamie dokumenti (kravas pacēlāja foto un 

rasējumi): 

 

____________________________________ 

____________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Pretendents piedāvā kravas pacēlāja piegādes 

un uzstādīšanas termiņus, ievērojot Pasūtītā 

noteiktos termiņus nolikumā. 

 

Pretendents sastāda un pievieno 

piedāvājumam – uzstādīšanas darbu izpildes 

grafiku. 

 

Kravas pacēlāja izgatavošanas 

laiks:_________________________________. 

 

Kravas pacēlāja piegādes termiņš līdz Pasūtītājam – 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija: 

____________________________. 

 

Kravas pacēlāja transportēšanas veids un kārtība – 

no Līguma izpildītāja līdz Pasūtītājam: 

___________________________. 

 

Kravas pacēlāja uzstādīšanas termiņš, skaitot no tā 

piegādāšanas laika: 
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__________ darba dienas, skaitot no kravas 

pacēlāja piegādes dienas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendentam jāpiedāvā veikt kravas 

pacēlāja uzstādīšanu, aprakstot darba 

apjomu un to tehnisko raksturojumu (var 

iesniegt atbilstoši sagatavotu tāmi): 

 

 

 

Darbu raksturojums:________________________. 

 

 

Piesaistāmais personāls, tā kvalifikācija: 

 

_______________________________________. 

 

Cita informācija: _________________________. 

 

Pretendentam jāpiedāvā/uzrāda Kravas pacēlāja 

un tā uzstādīšanas darbu garantijas laikus. 

 

Pretendents piedāvā kravas pacēlāja un tā 

uzstādīšanas darbu garantijas laikā – remonta 

servisu  

 

 

 

Garantijas laiki: _________________________ 

 

Remonta servisa nodrošinājums – noteikumi: 

___________________________. 

 

Darbinieku kvalifikācija: _________________. 

Pretendentam jāpiedāvā izpildīt kravas pacēlāja 

uzstādīšanai plānotās vietas sagatavošanas 

darbus - saskaņā ar Pasūtītāja tehniskajā 

specifikācijā noteikto. 

Darbu raksturojums un apjoms: 

________________________. 

 

Darbu veikšanas kārtība un izpildes laiks (no to 

uzsākšanas līdz pabeigšanai) _________________. 

 

 

 

 

 

 

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
 

 

 

<vieta> 2016.gada____._____________  

Nr._____ 
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Pielikums Nr.4 nolikumam  

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 
 

(Aizpilda pretendents) 

 

Finanšu piedāvājums 

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

Pretendents __________________ apliecina, ka: 

 

- šis finanšu piedāvājums sagatavots par pretendenta tehniskājā piedāvājumā norādīto 

iepirkuma priekšmeta izpildi - saskaņā ar Pasūtītāja prasībām/nolikumu; 

 

- pretendenta piedāvātā cena (kopā) ietver visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma 

priekšmeta izpildi pilnā apjomā; 

 

- pretendents ir informēts, ka piedāvātā cena kopā tiks vērtēta Iepirkumu komisijas 

sēdē saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena.  

 

 

 

 

Cena kopā bez PVN 

21%, EUR par 

iepirkuma priekšmeta 

izpildi pilnā apjomā * : 

   

 (rakstīt cipariem)  (rakstīt vārdiem) 

    

   

  

    

   

  

Pielikumā:  

1) tāme par uzstādīšanas darbiem un vietas sagatavošanu uz __ (________) lp. 

2) Piedāvātās cenas kopā apraksts (atšifrējums) brīvā formā (par katru Pasūtītāja 

vajadzības/iepirkuma priekšmeta pozīciju - piedāvātā cena bez PVN) 

 
 

______________ 

 (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

<vieta> 2016.gada____._____________  
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Nr._____ 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.5 nolikumam  

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS  

par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu 

 

Apakšuzņēmējs 

nosaukums 

Juridiskā adrese un 

reģistrācijas Nr. 
Darbu veids 

Darbu apjoms % no 

kopējā darbu apjoma 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

   

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

 

<vieta> 2016.gada____._____________  

Nr._____ 
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Pielikums Nr.6 nolikumam  

Iepirkumā „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/5 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMA 

„Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana” 

(PROJEKTS) 

 

Rīgā,  2016.gada __.__________ 

 
VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: Aspazijas bulvārī 3, 

Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, 

turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________, Reģ.Nr.____________, adrese:_________________, tās valdes locekļa 

________________personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Piegādātājs, no otras 

puses, Pasūtītājs un Piegādātāja kopā turpmāk saukti „Puses”, noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā 

„Līgums”, par sekojošo: 

 
1. Līguma priekšmets. 

1.1. Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un pamatojoties uz publiskā iepirkuma/sarunas procedūras 

„Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”, ID Nr.LNO 2016/5 (CPV 

kodi:______________________________), rezultātiem, atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam 

Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2) - 

Piegādātājs piegādā kravas pacēlāju, kā arī uzstāda piegādāto kravas pacēlāju - Rīgā, Aspazijas 

bulvārī 3, Latvija (turpmāk tekstā „Prece”), savukārt Pasūtītājs apņemas par Preci samaksāt.   

1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par piegādāto Preci un tās uzstādīšanu šajā Līgumā 

noteiktajos termiņos un apmērā. 

1.3. Puses vienojas, ka Piegādātāja Preces piegādes un uzstādīšanas izpilde tiek konstatēta, sastādot 

attiecīgu Pieņemšanas - nodošanas aktu, ko paraksta abu Pušu pilnvarotie pārstāvji un ko 

pievieno Līgumam kā neatņemu tā sastāvdaļu šī Līguma Pielikumā Nr.3. 

 

2. Piegādātāja tiesības un pienākumi. 

2.1. Ar šo Piegādātājs apliecina, ka tam ir zināmi visi tie apstākļi, kas varētu būt būtiski un/vai 

nepieciešami, lai Piegādātājs varētu pildīt savas ar šo Līgumu noteiktās līgumattiecības ar 

Pasūtītāju. 

2.2. Piegādātājs garantē Līguma 1.1.punktā minētās Preces piegādi un uzstādīšanu ne vēlāk kā 

termiņā līdz 08.08.2016. 
2.3. Piegādātājs nodrošina Līguma 1.1.punktā minētās Preces un tās sastāvdaļu transportēšanu uz 

Pasūtītāja adresi ne vēlāk kā termiņā līdz 08.07.2016., izmantojot tam atbilstošu autotransportu, 

darbaspēku un citus nepieciešamos līdzekļus un iekārtas. Ar minēto saistītās izmaksas ir 

ietvertas līgumcenā.  

2.4. Pēc Preces piegādes dienas, Piegādātājs apņemas atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un 

Pasūtītāja darba uzdevumam nevainojamā kvalitātē un augsti profesionālā līmenī, uz sava riska 

pamata, patstāvīgi, ar saviem izejmateriāliem, darba rīkiem, instrumentiem, ierīcēm, darbaspēku 

u.c. nepieciešamajiem līdzekļiem ne ilgāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā uzstādīt Preci 

Objektā. 

2.5. Piegādātājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu darbus, kas saistīti ar pastiprinātu 

troksni vai kā savādāk traucējošus Pasūtītāja pamatdarbībai – operas un baleta izrādēm, ja tādas 

notiek Pasūtītāja telpās. 
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2.6. Piegādātājs attiecībā pret savu personālu uzņemas pilnu atbildību par darba drošības, darba 

aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu 

ievērošanu Objektā. 

2.7. Preces uzstādīšanas darbu ietvaros - Piegādātājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto 

pārstāvi darba organizācijas jautājumus, kā arī ņemt vērā un ievērot Pasūtītāja pilnvarotās 

personas norādījumus. 

2.8. Piegādātājam ir pienākums savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par apstākļiem, kas atklājušies Preces 

uzstādīšanas procesā un var radīt šķēršļus turpmākai darba kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, kā 

arī par to, ja pakalpojuma sniegšanas gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu. 

2.9. Piegādātājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu Pasūtītājam saistībā ar Preces uzstādīšanu Objektā un par tā rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem. 

2.10. Piegādātājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja iebildumus un aizrādījumus un 

novērst šīs personas norādītos defektus vai trūkumus tās norādītajā termiņā, ja šie defekti vai 

trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu. 

2.11. Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par darbu 

norises gaitu, rezultātiem un termiņa ievērošanu. 

2.12. Piegādātājs uzņemas risku, kas var rasties Pakalpojuma sniegšanas laikā (nelaimes gadījumi, 

bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.). Piegādātājs atbild par tiem 

zaudējumiem, kas nodarīti Piegādātāja vainas dēļ. 

2.13. Pēc Pakalpojuma sniegšanas, Piegādātājam ir pienākums veikt Objekta sakārtošanu, piemēram, 

būvgružu, iekārtu, instrumentu, mehānismu, inventāra un citu Piegādātājam piederošo lietu 

izvešanu no Objekta līdz Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Gadījumā, ja Piegādātājs 

līdz Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai nav veicis šī Līguma punktā noteikto Objekta 

sakārtošanu, Pasūtītājs Objekta sakārtošanu veic par saviem līdzekļiem, proporcionāli samazinot 

Līguma 5.1.punktā noteikto Preces cenu. 

2.14. Piegādātājs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – _______________________________________ 

(tālr.___________, e-pasts: ______________________), kurš ir pilnvarots Piegādātāja vārdā 

risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus. Gadījumā, ja Piegādātājs šī Līguma 

darbības laikā maina no savas puses atbildīgo darbinieku, Piegādātājam par to jāpaziņo 

Pasūtītājam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

2.15. Līguma izpildes nodrošinājumam, Piegādātājam, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un 

pamatojoties uz Līgumu, ir tiesības piesaistīt 

apakšuzņēmēju_____________________________, turpmāk tekstā „Apakšuzņēmējs”, kura 

izpildei nododamo darbu apjoms sastāda ____ no kopējā iepirkuma apjoma, 

ietverot____________________________. Savukārt ________ % no kopējā iepirkuma apjoma, 

kas ietver __________________________, veic Piegādātājs. Piesaistot minēto Apakšuzņēmēju, 

Piegādātājs saglabā pilnu atbildību pret Pasūtītāju par Līguma izpildi, saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

2.16. Piegādātājam nav tiesību veikt Apakšuzņēmēja maiņu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. 

2.17. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 8.2.punktā noteikto. 

Piegādātājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Pasūtītāja Līguma 7.3.punktā 

norādītos nokavējuma procentus. 

2.18. Gadījumā, ja Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzēts, ka Līgumā noteikto 

darbu veikšanai ir nepieciešams saskaņojums un/vai valsts iestādes attiecīgā kārtā izsniegta 

atļauja, tad Piegādātāja uzdevums ir to saņemt, savukārt Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt 

Piegādātāju ar tam nepieciešamo informāciju.  

 

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 

3.1. Par Līguma 1.1.punktā noteiktās Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt 

Piegādātājam Līgumcenu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ar bezskaidras naudas norēķinu 

Piegādātāja norādītajā norēķinu kontā. 
3.2. Pasūtītājs nodrošina Piegādātājam Kravas pacēlāja uzstādīšanai paredzētās vietas pieejamību.  
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3.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt un iepazīstināt Piegādātāju ar Līgumā noteikto darbu veikšanai 

nepieciešamo informāciju, ko varētu uzskatīt par būtisku un/vai nepieciešamu, lai Piegādātājs 

varētu veikt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

3.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt Piegādātāja darba uzraudzību un kontroli, kā arī kontrolēt un 

jebkurā laikā pieprasīt Piegādātājam sniegt paskaidrojumus par darbu norises gaitu, termiņa 

ievērošanu, problēmām, kas Piegādātājam radušās Preces uzstādīšanas laikā, kā arī sniegt 

jebkādas citas atskaites un paskaidrojumus, kas pēc Pasūtītāja ieskata ir nepieciešami saistībā ar 

Piegādātāja šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanu. 

3.5. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi informēt Piegādātāju par iemesliem, kas iespējams var 

traucēt Piegādātājam veikt Preces uzstādīšanu. 

3.6. Ja Piegādātāja veikto darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī Līguma noteikumiem vai 

konstatēta būtiska atkāpe no normām, Pasūtītājam ir tiesības neveikt pēcapmaksu un nepieņemt 

darbus līdz šo trūkumu novēršanai par Piegādātāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

3.7. Ja Piegādātājs neveic darbus saskaņā ar darbu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka 

piesaistīšanu Pakalpojuma veikšanai nepalielinot Līguma 5.1.punktā noteikto kopējo Preces 

cenu. 

3.8. Pasūtītājs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – LNOB tehnisko direktoru Guntaru Krūmiņu 

(tālr.67073855, e-pasts: guntars.kruminš@opera.lv )  kurš pārbauda un veic darbu izpildes 

uzraudzību, neiejaucoties Piegādātāja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Viņš ir tiesīgs tiesību 

aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt darbu sniegšanu līdz trūkumu un/vai nepilnību 

novēršanai un pilnīgai darbu realizēšanai. Gadījumā, ja Pasūtītājs šī Līguma darbības laikā no 

savas puses maina atbildīgos darbinieku, kas veic darbu uzraudzību, Pasūtītājam par to jāpaziņo 

Piegādātājam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

3.9. Pasūtītājs neatbild par Piegādātāja tehniku, materiāliem u.c. resursiem, kas atrodas Objektā, kā 

arī par Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu. 

3.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 8.1.punktā noteikto. 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Piegādātāja iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem darbiem Līguma 7.2.punktā norādītos nokavējuma procentus un/vai 7.4.punktā 

norādīto līgumsodu. 

 

4. Preces piegāde un darbu pieņemšana – nodošana. 

4.1. Piegādātājam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu. 

4.2. Lai Pasūtītājs varētu sagatavoties Līgumā noteiktās Preces pieņemšanas darbiem, par precīzu 

plānoto Preces piegādes laiku Piegādātājs ziņo Pasūtītājam ne vēlāk kā 1 (vienu) kalendāro 

mēnesi pirms Preces piegādes. Pēc Preces piegādes, saskaņā ar Līguma noteikumiem, seko tā 

uzstādīšana Objektā. 

4.3. Līgumā noteiktās Preces uzstādīšana tiek fiksēta Pieņemšanas - nodošanas aktā, kas 

pievienojams šī Līguma Pielikumā Nr.3, un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

4.4. Piegādātājs 3 (trīs) darba dienas pirms darbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītāja - Līguma 

3.9.punktā noteiktajam, pilnvarotajam pārstāvim par Preces uzstādīšanas pabeigšanas dienu. 

4.5. Pasūtītāja pārstāvis - LNOB tehniskais direktors Guntars Krūmiņš, kā arī LNOB valdes 

priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš un LNOB apsaimniekošanas daļas vadītājs Valdis Francis, 

iepriekš saskaņotā laikā, veic Objekta apskati un pārliecinās par pabeigto darbu kvalitāti, 

pārbaudot Preces un tās uzstādīšanas darbu atbilstības Līguma noteikumiem. Ja Pasūtītāja 

pārstāvji konstatē, ka darbi nav izpildīti nepieciešamajā apjomā un/vai kvalitātē un neatbilst 

Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, 

sastādot rakstisku pretenziju – iesniedzot to 3 (trīs) darba dienu laikā Piegādātājam. Pretenzijā 

Pasūtītājs norāda konstatētos trūkumus un defektus. Piegādātājam ir pienākums novērst 

Pasūtītāja konstatētos Preces uzstādīšanas darbu kvalitātes trūkumus Pasūtītāja noteiktā termiņā 

un rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi par trūkumu novēršanu un darbu pabeigšanu. Kad darbi 

pabeigti, tiek sagatavots Darbu pieņemšanas–nodošanas akts par darbu pabeigšanu, kas apliecina 

Līgumā minētās Preses uzstādīšanu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

4.6. Līguma 4.5.punktā paredzētajā gadījumā, kad Pasūtītāja pārstāvis atsakās pieņemt Piegādātāja 

izpildītus darbus, bet Piegādātājs ir pārliecināts par izpildīto darbu kvalitāti, Puses pieaicina 

sertificētu ekspertu oficiālā atzinuma veikšanai, atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 

mailto:guntars.kruminš@opera.lv
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Direktīvai 2006/42/EK (2006.gada 17.maijs) par mašīnām. Ekspertīzi apmaksā tā Puse, kuras 

dēļ Līgumā paredzētie darbi netika nodoti savlaicīgi. 

 

5. Norēķinu kārtība. 

5.1. Par pilnā apmērā un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu, tai skaitā piegādāto preci, saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem, Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Piegādātājam EUR ____________ 

(_________________________eiro) bez PVN 21% (turpmāk tekstā līgumcena). Ņemot vērā 

minēto līgumcenas summu, Pasūtītāja pienākums ir samaksāt PVN 21%, t.i. EUR 

____________ ( _____________________________ eiro) apmērā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Pievienotās vērtības nodokļa Likuma 142.pantā noteikto kārtību.  

5.2. Pasūtītājs maksā līgumcenu Piegādātājam - sekojošos termiņos un kārtībā: 

5.2.1. EUR_______ (______________________) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 

abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja, ja Piegādātājs 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedzis Pasūtītājam spēkā 

esošu avansa garantiju. Avansa garantija ir pirmā pieprasījuma bankas garantija, kas 

nav atsaucama no Piegādātāja puses. Avansa garantijai ir jābūt izdotai par šādiem 

noteikumiem: 

5.2.1.1. avansa garantijas summa ir vienāda ar avansa summu; 

5.2.1.2. avansa garantija ir spēkā no avansa maksājuma datuma līdz 2016.gada 

8.septembrim. Ja darbu pabeigšanas termiņš tiek pagarināts, tad Piegādātājam ir 

pienākums pagarināt arī avansa garantijas termiņu un iesniegt Pasūtītājam avansa 

garantijas termiņa pagarinājumu apliecinošu dokumentu; 

5.2.1.3. avansa garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu pēc 

pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs būs norādījis, ka 

Piegādātājs no Pasūtītāja saņemto avansa maksājumu neizlieto Līgumā paredzētās 

Preces piegādes un uzstādīšanas darbu vajadzībām, t.i., neuzsāk darbus, 

neievērojot Līguma noteikumus, kavē Preces piegādes un/vai uzstādīšanas darbu 

izpildi, pārtrauc darbu izpildi, vai veic tādas darbības, kas kalpo par iemeslu 

Pasūtītājam vienpusēji atkāpties no Līguma. Pasūtītāja pieprasītā summa ir 

vienāda ar Piegādātāja pilnā avansa summu, nepārsniedzot avansa garantijas 

summu; 

5.2.1.4. avansa garantijas devējs uzņemas saistību kā pats Piegādātājs. 

5.2.2. EUR _____________ (_____________________) 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no 

Piegādātāja. 

5.2.3. Līguma 5.2.1.punktā un 5.2.2.punktā norādītas summas bez PVN 21%. Par PVN nomaksu 

LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnībā ir atbildīgs Pasūtītājs. 

5.3. Preces piegādes un uzstādīšanas apmaksu Pasūtītājs apņemas veikt, ievērojot Līguma 5.punktā 

noteikto, Piegādātāja iesniegtajos rēķinos norādītajā bankas kontā. 
5.4. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Piegādātājs ir saņēmis 

Līguma 5.1.punktā noteikto Pakalpojumu maksu pilnā apmērā un Puses parakstījušas Preces 
pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.5. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu tajā brīdī, kad paredzētais maksājums pilnā apmērā ir 
ieskaitīts Piegādātāja norēķinu kontā. 

 

6. Preces un tās uzstādīšanas garantija. 

6.1. Uzreiz pēc Līgumā minētās Preces uzstādīšanas darbu pabeigšanas, Piegādātājam ir pienākums, 

sniegt ieteikumus, kā arī veikt 5 (piecu) kvalificētu Pasūtītāja darbinieku apmācību pareizā 

Preces ekspluatācijā. Apmācības nodrošināšanai Piegādātājs var piesaistīt tikai kvalificētu 

personālu - ar atbilstošām zināšanām, izglītību un prasmēm, un saskaņā ar Preces ražotāja 

garantijas noteikumiem. Apmācības laikā sniegtajai informācijai jāatbilst Preces ražotāja 

tehniskajai dokumentācijai par Preci, kā arī lietošanas pamācībai. 

6.2. Garantijas periods ir __ (_____________) kalendārie mēneši, sākot no Pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

6.3. Ja Pasūtītājs paziņo Piegādātājam par atklāto defektu pirms Līguma 6.2.punktā noteiktā 

garantijas perioda beigām, Puses vienojas, ka garantijas periodu pagarina par laiku, līdz defekts 

tiek novērsts. 



 

 

15 

 

6.4. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies Preces nepareizas ekspluatācijas vai uzturēšanas 

rezultātā. 

6.5. Ja Pasūtītājs nosūta Piegādātājam paziņojumu par atklāto defektu, kas radies Piegādātāja 

nekvalitatīvas Preces vai nekvalitatīvas tās uzstādīšanas rezultātā, vai izmantojot nekvalitatīvus 

izejmateriālus, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, Piegādātājam ir pienākums ar savu kvalificētu 

darbaspēku (kvalifikācija pierādāma ar dokumentiem), savu aprīkojumu un citiem 

nepieciešamajiem resursiem, uz sava rēķina izlabot Pasūtītāja paziņojumā minēto defektu, kā arī 

novērst tā varbūtēju ietekmi uz visu Objektu tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. 

Rezerves daļu piegādi un nomaiņa garantijas laikā Pasūtītājam jānodrošina 5 (piecu) dienu laikā. 

6.6. Ja Piegādātājs nav novērsis defektu Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs 

nodrošina defekta novēršanu, bet Piegādātājam ir pienākums segt defektu novēršanas izmaksas 

divkāršā apmērā. 

6.7. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek klātesot Piegādātāja un Pasūtītāja 

pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri sastāda un paraksta defektu aktu. 

 

7. Atbildība par saistību izpildi. 

7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

7.2. Ja Piegādātājs ir nokavējis Līguma 2.2.punktā noteikto Preces uzstādīšanas termiņu, Piegādātājs 

maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens 

procenti) apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Preces un tās uzstādīšanas kopsummas. 

7.3. Ja Pasūtītājs nav samaksājis Piegādātājam par paveiktajiem darbiem Līguma 5.2.2. punktā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats 

viens procenti) apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru samaksas termiņa kavējuma 

dienu. 

7.4. Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 5.1.punktā 

norādītās līgumcenas, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma kādā no Līguma 8.1.1., 8.1.3. 

vai 8.1.4.punktā noteiktajiem gadījumiem. 

7.5. Puses nav atbildīgas par šī Līguma izpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav 

bijis iespējams paredzēt un/vai novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem 

pieskaitāmas, bet ne tikai, dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, izmaiņas 

likumdošanā vai valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde kļuvusi neiespējama. 

 

8. Līguma izbeigšana. 

8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.1.1. Pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas - Piegādātājs ir turpina pārkāpt kādu no Līguma 

2.punktā noteiktajiem Piegādātāja pienākumiem; 

8.1.2. Pret Piegādātāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai 

Piegādātājs nespēj turpmāk pildīt Līgumu; 

8.1.3. Piegādātājs ir aizkavējis Līguma 1.1.punktā minētās Preces uzstādīšanas darbu pabeigšanu 

vairāk kā par 25 (divdesmit piecām) kalendārajām dienām, skaitot no Līguma 2.2.punktā 

noteiktā darbu pabeigšanas termiņa. 

8.1.4. Piegādātājs pārtrauc darbu izpildi vai veic tādas darbības, kas kalpo par iemeslu Uzņēmuma 

Līguma izbeigšanai. 

8.2. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.2.1. Pasūtītājs neveic avansa maksājumu ilgāk kā 25 (divdesmit piecas) kalendārās dienas, skaitot 

no Līguma 5.2.1.punktā minētās spēkā esošā avansa garantijas un rēķina iesniegšanas 

Pasūtītājam. 

8.2.2. Pret Pasūtītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 

8.3. Gadījumā, ja Piegādātājs neiesniedz Pasūtītājam bankas garantiju Līguma 5.1.punktā norādītajā 

termiņā, Līgums zaudē savu spēku un uzskatāms par spēkā neesošu. 

8.4. Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

8.5. Pasūtītājs pirms vienpusējas atkāpšanās no Līguma – paziņo par to Piegādātājam 30 (trīsdesmit)  

darba dienas iepriekš. 
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9. Citi noteikumi. 

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumslēdzēju Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei un Līgumā noteiktās garantijas termiņa beigām. 

9.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi mutiski 

papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. 

9.3. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šo Līgumu, 

neatkarīgi no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē spēku. 

9.4. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu 

spēkā esamību. 

9.5. Pēc Līguma parakstīšanas, Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Līguma 

noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Šādi grozījumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un 

tos parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses, un tie uzskatāmi par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

9.6. Katra Puse nekavējoties rakstiski ziņo otrai Pusei par savu bankas, reģistrācijas rekvizītu un 

juridiskās vai biroja adreses maiņu. 

9.7. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Puses vienojas atzīt par juridiski saistošiem 

gan pa pastu, gan uz elektronisko e-pastu sūtītos dokumentus. Gadījumā, ja kādai no Pusēm 

Līgumā norādītā pasta adrese korespondences saņemšanai vai elektroniskā e-pasta adrese tiek 

mainīta, attiecīgā Puse apņemas nekavējoties sniegt par to paziņojumu otrai Pusei un šādas 

izmaiņas stājas spēkā ar attiecīgā Paziņojuma saņemšanas brīdi. Paziņojums ir spēkā tikai no 

brīža, kad to saņēmis un/vai tas nogādāts adresātam. 

9.8. Neviena no Pusēm nevar bez otras Puses rakstveida piekrišanas, nodot trešām personām Līgumā 

noteiktās tiesības un pienākumus. 

9.9. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem. 

9.10. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, tā izpildes vai 

laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā vienošanās netiek panākta, tad strīds 

izskatāms Latvijas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas. 

9.11. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.12. Pušu pārstāvji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, 

ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus. Ja šī Līguma 

parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš 

uzdodas, tad viņš pats kā fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi. 

9.13. Līgums sastādīts uz__ (______) lapām 2 (divos) eksemplāros – katrai līgumslēdzēja Pusei tiek 

izsniegts 1 (viens), abpusēji parakstīts, Līguma eksemplārs Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

 

10. Pušu paraksti un rekvizīti: 

 

Pasūtītājs:       Piegādātājs: 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”   ___________________ 

Reģ.Nr.LV40103208907     Reģ.Nr.______________________ 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV 1050    ____________________________ 

Valsts Kase, BIC: TRELLV22     ____________________________ 

IBAN: LV19TREL9220500000000    ____________________________ 

 

 

_________________________     _________________________ 

Zigmars Liepiņš,       

valdes priekšsēdētājs       


