
LĪGUMS Nr.02-04/56/17 

par metāla nojumju izgatavošanu un montāžu Rīgas Centrāltirgus teritorijā 

 

Rīgā 2017.gada 12.jūnijā 

  

AS "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 5000324974, tās valdes 

priekšsēdētāja Andra Morozova, valdes locekļa Kaspara Zaula un valdes locekļa Valda Karnīša 

personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA "EM LINEA", vienotais reģistrācijas numurs 40103576075, tās valdes locekles 

Evijas Smilgas personā, kura darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – Piegādātājs, no otras 

puses, 

kopā sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 01.06.2017. lēmumu 

Nr.02-1/274 (Prot. Nr.24) par iepirkuma "Marķīžu un metāla nojumju izgatavošana, piegāde un 

montāža Rīgas Centrāltirgus teritorijā" (Id. Nr. RCT 17-25-I) rezultātiem, noslēdz šāda satura 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

 

1.1. Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs izgatavo, piegādā un montē 13 (trīspadsmit) 

metāla nojumes (turpmāk – Prece) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums 

Nr.1), Tāmi (Līguma pielikums Nr.2) un Pasūtītāja pieprasījumu. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu parakstījušas abas Puses.  

1.3. Preces piegāde un uzstādīšana jāveic 6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas 

brīža. 

1.4.   Preces garantija ir 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no Preču uzstādīšanas brīža. 

 

2. PREČU PIEGĀDES, PIEŅEMŠANAS –NODOŠANAS KĀRTĪBA UN 

GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

 

2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preci līdz Līguma 1.3. punktā noteiktajam 

termiņam pa daļām. Piegādātājs pēc Preces piegādes iesniedz pieņemšanas – nodošanas 

aktu un rēķinu AS "Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā. 

2.2. Prece uzskatāma par nodotu brīdī, kad Pasūtītāja atbildīgā persona un Piegādātāja 

kontaktpersona paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2.3. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktā termiņā Preces (vai daļu no tām) nav piegādājis un 

uzstādījis, tiek sastādīts akts par Preces piegādi ar nokavējumu, fiksējot faktu par Preces 

nepiegādāšanu, kurā Pasūtītājs norāda piegādes termiņa nokavējumu un/vai nepiegādāto 

Preču daudzumu. 

2.4. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tiek sastādīts Piegādāto preču defekta akts, 

kurā Pasūtītājs norāda konstatētos defektus, defektu novēršanas veidu un termiņus. 

2.5. Piegādātājam defekti un trūkumi ir jānovērš par saviem līdzekļiem, nodrošinot Preces 

apmaiņu un trūkstošās Preces piegādi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. 

2.6. Pieņemšanas – nodošanas akts tiek sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

2.7. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Prece kļūst par Pasūtītāja 

īpašumu. 

2.8. Gadījumā, ja no Pasūtītāja vainas neatkarīgu iemeslu dēļ, Precei garantijas laikā rodas kāds 

bojājums vai defekts, pasūtītājs noformē defekta aktu 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. Pēc defekta akta noformēšanas Pasūtītājs nekavējoties par to 

informē Piegādātāju telefoniski, un nosūta Piegādātājam vienu defekta akta eksemplāru.  

2.9. Piegādātājs bez papildus samaksas 3 (trīs) dienu laikā pārbauda un nomaina nekvalitatīvo 

Preci pret līdzvērtīgu. Ja Piegādātājs 5 (piecu) dienu laikā pēc defekta akta saņemšanas nav 



izpildījis šajā punktā atrunātās saistības, tad Piegādātāja pienākums ir atlīdzināt 

Pasūtītājam nekvalitatīvās Preces iegādes vērtību. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Līguma kopējā summa ir 62 445,32 EUR (sešdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit 

pieci eiro, 32 centi) bez PVN, PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā 

esošo nodokļa likmi.  

3.2. Cenas tiek noteiktas eiro (EUR), vadoties no Piegādātāja cenu aptaujā iesniegtā finanšu 

piedāvājuma. 

3.3. Preces cena ietver visus ar Līguma izpildi saistītos nodokļus un Piegādātāja saistošos 

izdevumus, tai skaitā izdevumus par Preces piegādi, garantiju un apmaiņu, atbilstoši 

Līguma nosacījumiem. 

3.4. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja rēķinu, par faktiski piegādāto un uzstādīto Preci, 10 

(desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un 

saņemšanas ieskaitot attiecīgo summu Piegādātāja Līgumā norādītajā bankas kontā. 

3.5. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz 

Piegādātāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

 

4. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA, PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMA 

PĀRTRAUKŠANA 

 

4.1. Par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Strīdi, kas rodas starp Pusēm Līguma nosacījumu izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā. 

Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, katrai Pusei 

ir tiesības nodot strīdu izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.3. Par Līguma 3.4.punktā noteiktā maksājuma termiņu neievērošanu, Pasūtītājam var tikt 

pieprasīts līgumsods 0,1% apmērā no kavētās maksājumu summas par katru nokavēto 

darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas. 

4.4. Par Līguma 2.1.punktā noteikto Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa kavējumu 

Piegādātājam var tikt pieprasīts līgumsods 1% apmērā par katru nokavēto dienu no 

nepiegādātās Preču summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību pilnīgas izpildes. 

4.6. Līgums var tikt pārtraukts pēc Piegādātāja iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju, 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nav veicis maksājumu saskaņā ar Līguma 

3.4.punktu, un nav maksājumu nokārtojis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Piegādātāja 

rakstiskas pretenzijas saņemšanas. 

4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja: 

4.7.1. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

4.7.2. Piegādātājs atkārtoti nepiegādā Preci šajā Līgumā noteiktā piegādes termiņā; 

4.7.3. Piegādātājs atkārtoti piegādā šī līguma noteikumiem un iepirkuma nolikumam 

neatbilstošu Preci; 

4.7.4. Piegādātājs paaugstina Preces cenu. 

 

5. CITI NOTEIKUMI 

 

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

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

5.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi pie Līguma noformējami rakstveidā un pēc to 

abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 



5.3. Katrai no Pusēm ir pienākums informēt otru Pusi par tās atrašanās vietas, bankas rekvizītu 

vai citu būtisku apstākļu maiņu, pretējā gadījumā tas tiek uzskatīts par būtisku Līguma 

noteikumu pārkāpumu un var būt par pamatu Līguma darbības apturēšanai vai izbeigšanai. 

5.4. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas 

varas rezultātā, kuru nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramās varas apstākļiem 

pieskaitāmi – stihiskas nelaimes, kara, militāru operāciju, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

5.5. Līguma 5.4.punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, Līgumā 

paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam. Ja 

nepārvarama vara ilgst ilgāk par divām nedēļām, Pusēm ir tiesības, vienojoties lauzt 

Līgumu. 

5.6. Pusei par nepārvaramās varas apstākļu sākumu un beigām jāpaziņo otrai Pusei trīs darba 

dienu laikā.  

5.7. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu 

kontaktpersonas : 

5.7.1. AS "Rīgas Centrāltirgus" Nekustamā īpašuma daļas būvinženieris M.Verjanovs, tel. 

67358172, e-pasts: maris.verjanovs@rct.lv; 

5.7.2. Kontaktpersona no Piegādātāja puses M.Smilga, tel.20044087, e-pasts: 

emlinea@emlinea.lv . 

5.8. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 3 (trijām) lappusēm, ar Līguma 

pielikumu Nr.1 "Tehniskā specifikācija" uz 1 (vienas) lappuses, Līguma pielikumu Nr.2 

"Tāme" uz 1 (vienas) lappuses, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

 

 

PASŪTĪTĀJS 

AS "RĪGAS CENTRĀLTIRGUS" 

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 

Vienotais reģ. Nr. 50003249741  

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

__________________/A.Morozovs/ 

 

 

__________________/V.Karnītis/ 

 

 

__________________/K.Zauls/ 

PIEGĀDĀTĀJS 

SIA "EM LINEA" 

PVN maksātāja nr. LV 40103576075 

Adrese: J.Endzelīna iela 5-25, Rīga, LV-1029 

Banka: A/S"Swedbank" 

Kods: HABALV22 

Konts: LV63 HABA 0551 0343 1942 3 

_______________________/ E. Smilga/ 
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