
IZRAKSTS 
 

“Dažādu laboratorijas iekārtu, tai skaitā pipešu, kalibrēšana” 

 (ID Nr.RSU-2016/37/ZI-MI) 

 
PAKALPOJUMU LĪGUMS  

Nr.6.2.-25/2016/1088
 

 

Rīgā, 2016.gada 29.decembrī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, tās valdes locekles Ivetas 

Blauas personā, kura rīkojas atbilstīgi statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no vienas puses, 

un  

Rīgas Stradiņa universitāte (kopš 2002.gada 13.decembra sertificēta atbilstīgi standartam ISO 9001 

„Kvalitātes pārvaldības sistēmas”), tās Finanšu departamenta direktora Anduļa Priednieka personā, kurš rīkojas 

atbilstīgi 2014.gada 12.decembra Rektora rīkojumam Nr. 2-3/506 „Par A.Priednieka paraksta tiesībām” 

(turpmāk– Pasūtītājs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),  

pamatojoties uz iepirkuma „ Dažādu laboratorijas iekārtu, tai skaitā pipešu, kalibrēšana”, (Iepirkuma 

identifikācijas Nr. RSU-2016/37/ZI-MI) (turpmāk – iepirkuma procedūra), 5.daļu, 

izsakot savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura pakalpojumu līgumu (turpmāk 

– Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas sniegt Elektronisko svaru kalibrēšanu (5.gab.) saskaņā ar 

Tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk – Pakalpojumi), kas tiek noformēts un pievienots šim 

Līgumam kā tā pielikums, kas arī abpusēji tiek parakstīts.  

1.2. Izpildītājs Pasūtījumu izpilda pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem, 

ja vien to tieši nav uzņēmies Pasūtītājs. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena par Pakalpojumu sastāda 169.00 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro, 00 centi)  bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kopējā līgumcena sastāda 204.49 EUR (divi simti četri 

euro, 49 centi) t.sk. PVN, atbilstīgi Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Pasūtītāja iepirkuma 

procedūrā (turpmāk – Līgumcena). 

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta pakalpojumu PVN likme, Līguma summa (kā 

arī jebkuru līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes 

izmaiņām un bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, 

un jauno nodokļa likmi. 

2.3. Līgumcenā ietilpst visi ar Pakalpojuma izpildi saistītie izdevumi, tai skaitā izdevumi par materiāliem, 

darba rīkiem, ierīcēm, transportu u.c. 

2.4. Pasūtītājs pieņem un atzīst Izpildītāja elektronisko (nodokļu) rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi e-rekini@rsu.lv. Pretējā gadījumā 

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rēķins rakstveidā. 

2.5. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu, atbilstīgi faktiski izpildītajam Pakalpojumu apjomam, veic ar 

pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja 

izrakstīta rēķina saņemšanas un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 

Izrakstot rēķinu tajā obligāti jānorāda šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums un 

Pasūtītāja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt 

šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.  

3. Pakalpojuma pieņemšana – nodošana 

3.1. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. 

Par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) , kurš 

izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv. 

mailto:e-rekini@rsu.lv
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3.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija (precīza pakalpojuma izpildes vieta un laiks 

tiks savstarpēji saskaņots, veicot pasūtījumu par pakalpojuma izpildi). 

 

3.3. Vienlaicīgi ar Pakalpojumiem Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu ar Pakalpojumu sniegšanu saistīto 

dokumentāciju, ja tāda konkrētajiem Pakalpojumiem ir.  

3.4. Pēc pakalpojuma sniegšanas pretendentam jāizsniedz kalibrācijas sertifikāts, ja iekārta ir bijusi bojāta 

un kalibrāciju nav bijis iespējams veikt, tad tiek izsniegts apliecinājums par kalibrācijas neiespējamo 

veikšanu. 

3.5. Pēc Līgumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā 

norādītos ziņojumus par attiecīgā darba veikšanu, rezultātiem Pakalpojuma sniegšanas ietvaros. 

3.6. Pakalpojumu sniegšanas termiņa ietvaros jāņem vērā, ka Pasūtītājam tiek atvēlētas vismaz 3 (trīs) darba 

dienas Pakalpojuma atbilstības Līgumam izvērtēšanai. Vienlaicīgi ar Pakalpojumu Izpildītājs nodod 

Pasūtītājam visu Pakalpojuma pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā) un garantijas 

dokumentāciju, ja tāda konkrētajam Pakalpojumam ir.  

3.7. Pakalpojumu pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta 

vai, ja Pasūtītājs akceptē, Izpildītāja izrakstīta rēķina, kas apliecina Pakalpojumu pieņemšanu – 

nodošanu, abpusēju parakstīšanu. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas 

neatbilstības, Izpildītājam tās jānovērš bez papildus samaksas.  

3.8. Jautājumi par Pakalpojumu atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. 

Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par 

pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā 

termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.  

6. Izpildītāja saistības 

6.1. Izpildītājs apņemas Pasūtījums veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 

6.2. Izpildītājs apņemas bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas, uzlabojumus vai papildinājumus Pakalpojumos 

gadījumā, ja tie neatbildīs šī Līguma nosacījumiem. 

6.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma 

nosacījumiem, Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā atgriezt Pasūtītāja veikto 

apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pasūtītājs šādā gadījumā ir jau saņēmis Pakalpojumus vai vismaz to daļas 

un vēlas tās atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas – nodošanas akts, un veicama 

samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Pakalpojumu apjoma vērtībai.  

6.4.  Ja Izpildītājs vispār neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām, Izpildītājs par katru no tām 

maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 

00 centi) apmērā. 

6.5.  Ja Izpildītājs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā 

(termiņā),  Izpildītājs par katru no pārkāpumiem maksā Pasūtītājam:  

6.5.1. Līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no neizpildītās saistības summas, ja konkrētā saistība ir izsakāma summā, vai 

6.5.2. Līgumsodu 15,00 EUR (piecpadsmit euro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% no neizpildītās saistības summas, ja konkrētā saistība nav izsakāma summā. 

6.6. Gadījumā, ja Izpildītājs ir sniedzis nepilnīgu Pakalpojumu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka 

Pakalpojums nav sniegts vai prasīt Izpildītājam, lai Pakalpojums bez papildus samaksas tiek veikts 

atkārtoti un precīzi.  

6.7. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo atļauju 

un licenču spēkā esamību.  

6.8. Izpildītājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju nodot Pakalpojumu vai to daļas 

izpildi trešajām personām.  

7. Pasūtītāja saistības 

7.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi sniegtiem Pakalpojumiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā. 

7.2. Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, Izpildītājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Pakalpojumu 

sniegšanai, sniegt visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešams kvalitatīvai Pakalpojumu sniegšanai. 
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7.3.  Ja Pasūtītājs vispār neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām, Pasūtītājs par katru no tām maksā 

Izpildītājam vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi). 

7.4.  Ja Pasūtītājs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  

Pasūtītājs par katru no pārkāpumiem maksā Izpildītājam:  

7.4.1. Līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, ja konkrētā 

saistība ir izsakāma summā, vai 

7.4.2. Līgumsodu EUR 15.00 (piecpadsmit euro un 0 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā 

saistība nav izsakāma summā. 

7.5. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt pilnvērtīgi sniegtu Pakalpojumu pieņemšanu. 

7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam un/vai atteikties no Pakalpojumu pieņemšanas, ja Pakalpojumos 

tiek konstatēti trūkumi, vai ja Pasūtītāju neapmierina to saturs utt.  

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 6 (sešus) 

mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža. 

8.2. Izpildītājs Līguma izpildes ietvaros ir saistīts ar no iepirkuma procedūras nolikuma un piedāvājuma 

izrietošajām saistībām, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz konkrētām saistībām nav noteikts savādāk.  

8.3. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Pakalpojuma pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai 

izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē [..], un no 

Izpildītāja puses Izpildītājs [..], izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji rakstiski informējot otru Pusi. 

8.4. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas 

parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie 

Līguma noteikumi.  

8.5. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma 

noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 

8.6. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā 2 (divu) nedēļu laikā vienošanos panākt nav iespējams, 

Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.7. Ja rodas strīds par Līguma saistību saturu, Līguma noteikumu interpretācijā Puses piemēro Iepirkuma noteikumus 

un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu.  

8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 3 (trim) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens 

eksemplārs katram Līdzējam. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi: 

8.8.1. 1.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 3 (trim) lapām; 
8.8.2. 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:  
Rīgas Stradiņa universitāte 
Reģ. Nr. 90000013771 
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 
Banka: AS “SEB banka” 
S.W.I.F.T. UNLALV2X 
Konts LV13UNLA00500200315327 
Banka: AS “Swedbank” 
S.W.I.F.T.  HABALV22 
Konts LV02HABA0551000376050 
 
Finanšu departamenta direktors 
Andulis Priednieks  
    (personiskais paraksts)    
__________________________ 
                ( paraksts) 

Izpildītājs: 
SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 
Reģ.Nr. 40003435328 
Adrese: K.Valdemāra iela 157, Rīga,  
LV-1013 
Banka: AS “Swedbank” 
S.W.I.F.T.  HABALV22 
Konts LV38HABA0001407049821 
 

 

 
Valdes locekle 
Iveta Blaua  
    (personiskais paraksts)    
__________________________ 
                ( paraksts) 
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IZRAKSTS PAREIZS 

  

Rīgas Stradiņa universitāte   

Juridiskās daļas juriste 

 

S.Pilmane 

Rīgā, 2016.gada 29.decembrī   

 


