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1.1. Iepirkuma ID Nr. RCL 2020/2 

1.2. Pasūtītājs: 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, reģ. Nr. 40003273506 

Adrese: „Skaļupes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4110 

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV75 UNLA 0004 0004 0431 2 

1.3. Pasūtītāja kontaktpersona:  

Saimniecības daļas vadītājs Zigmunds Bruņinieks 

Tālrunis: 64161916, mob.tālr. 29 449 620 

Fakss: 64161912 

e-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com 

1.4. Iepirkuma priekšmets: 

1.4.1. Televizoru  iegāde  SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” vajadzībām 

(noma ar izpirkumu): 

1.4.1.1. plānotais daudzums: saskaņā ar tehnisko specifikāciju; 

1.4.1.2. piegādes termiņš – 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 

dienas. 

1.4.1.3. Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no Preces piegādes 

brīža 

  

2. Piedāvājumu iesniegšana 

2.1. Predenti iesniedz piedāvājumu, kas atbilst tehniskajām prasībām, norādot 

piedāvātās preces precīzu nosaukumu, aprakstu un cenu ar PVN un bez 

PVN (skat. pielikumā paraugtabula). Piedāvājuma cenā jāiekļauj materiālu, 

darbaspēka, transporta izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, 

apdrošināšanas izmaksas, visas valsts nodevas, u.c. obligātie maksājumi, kas 

Pasūtītājam būtu jāmaksā saskaņā ar līgumu. 

2.2. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

2.3. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

2.4. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vairākus variantus. 

  

mailto:ligatne.rehcentrs@gmail.com


1.pielikums “Peteikums dalībai iepirkumā” veidlapa 

Cenu aptaujai 

ID Nr. RCL 2020/2 

[Uz uzņēmuma veidlapas] 

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 

ID Nr. RCL 2020/2 

Iepirkums “Televizoru iegāde (noma ar izpirkumu)” 

Vieta ___________       Datums _________ 

 

Informācija par Pretendentu: 

Pretendenta nosaukums:________________________________________________________ 

Juridiskā adrese:______________________________________________________________ 

Pasta adrese: _______________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr., datums _________________________ 

Tālrunis:___________________________ e-pasts:___________________________ 

Finanšu rekvizīti:  

Bankas nosaukums ___________________________________________________________ 

Bankas kods ________________________________________________________________ 

Konta numurs _______________________________________________________________ 

 

Uzņēmuma darbības sfēra:______________________________________________________ 

Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)1 

   Mazais uzņēmums □ 

Vidējais uzņēmums □ 

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Ar šo mēs apliecinām savu dalību cenu aptaujā ”Televizoru iegāde (noma ar 

izpirkumu)” turpmāk  - „iepirkums”. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma 

noteikumiem, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, 

iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju – līdz 

attiecīgā līguma noslēgšanai. Piedāvājums var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā derīguma 

termiņa izbeigšanās.  

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noteiktā termiņā slēgt līgumu un 

izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar līguma projektu (Cenu aptaujas 

4.Pielikums). 

 

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

 
1 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance 

kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada 

apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.  

 



Vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts2:  

Datums:  

z.v. 

 
  

 
2
 ja paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls 



2.pielikums “Finanšu piedāvājuma forma” 

Cenu aptaujai  ID Nr. RCL 2020/2 

 [Uz uzņēmuma veidlapas] 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Cenau aptaujai“Televizoru iegāde (noma ar izpirkumu)”  

 

 

   

Sastādīšanas vieta  Datums 

 

 

Saskaņā ar iepirkuma iepirkuma “Televizoru iegāde (noma ar izpirkumu)” 

noteikumiem, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma instrukcijas noteikumiem, un 

piedāvājam veikt televizoru un projektora piegādi par sekojošu līgumcenu: 

 

 EUR 

Cena par 20 televizoriem, t.sk. procentu 

maksājumi par nomas pakalpojumu 

 

Cena par 10 televizoriem, t.sk. procentu 

maksājumi par nomas pakalpojumu 

 

Kopējas izmaksas, EUR bez PVN  

PVN, 21 %  

Kopējas izmaksas, EUR ar PVN  

  

  

Pirmā iemaksas, 10 %, EUR bez PVN  

Maksājums mēnesī, sadalot kopējo maksājuma 

summu uz 24 mēnešiem, EUR bez PVN  

 

 

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 

iepriekšminēto iekārtu piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā atbilstošo darbu un 

materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, pakalpojuma izpildei 

nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām. 

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Vārds, uzvārds:   

Amata nosaukums:   

Paraksts3:   

Datums:   

Z.v. 

                                                                                                       

 
3
 ja paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls 



3.pielikums “Tehniskā specifikācija”  

Cenu aptaujai ID Nr. RCL 2020/2 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Tehnikas iegādes skaits: 30 gb. televizori 

 
 Tehnisko rādītāju minimālās prasības Skaits 

Krāsu televizors Ekrāna izmērs: 32 collas 

Izšķirtspēja: Full HD  

Sienas montēšanas stiprinājums: 

noliecams, grozāms. 

Elektroenerģijas patēriņa klase:   

A klase vai efektīvāka 

 

20 

Krāsu televizors Ekrāna izmērs: 26 collas* 

Izšķirtspēja: Full HD  

Sienas montēšanas stiprinājums: 

noliecams, grozāms. 

Elektroenerģijas patēriņa klase:   

A klase vai efektīvāka 

 

10 

 

*Cenu piedāvājumā ir pieļaujams iekļaut visus (30 gb.) televizorus ar vienādu 

(32 collu) ekrāna izmēru.  

Maksimālā pirmās iemaksas summa nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējās 

līguma summas.  

Izlīdzināta nomas maksa līguma darbības termiņa laikā. 

 

Iegādes (nomas) līgums tiek noslēgts uz 24 mēnešiem, kura laikā Pasūtītājs 

sedz pilnu līgumā noteikto preces vērtību (visi cenā iekļautie maksājumi) un pēc 

pēdējā maksājuma prece pāriet pasūtītāja īpašumā. 

 

Piedāvājuma cenā jāiekļauj materiāla, darbaspēka, transporta un piegādes 

izmaksas uz pasūtītāja norādīto adresi, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, apdrošināšanas 

izmaksas, visas valsts nodevas, nodokļi u.c. obligātie maksājumi, kas pasūtītājam būtu 

jāmaksā saskaņā ar līgumu. 

 
  



4.pielikums “Līguma projekts”  

Cenu aptaujai ID Nr. RCL 2020/2 

 

Preču nomas ar izpirkumu līgums Nr. ____ 

 

 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā,   2020.gada ___. ________________ 

 

 __________________________, reģ.Nr. ___________________, turpmāk tekstā – 

Piegādātājs, tās _________________ __________________ personā, kurš darbojas uz statūtu 

pamata, no vienas puses, un  

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, reģ.Nr. 40003273506 tās valdes locekles 

Daces Klāmanes  personā, kura darbojas uz valdes statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, 

no otras puses, kopā turpmāk tekstā – Puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties 

uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – 

Līgums): 

 

1. Līguma noslēgšanas pamats 

1.1. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar veikto cenu aptauju „Televizoru iegāde (noma ar 

izpirkumu)” saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RCL 2020/2.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Piegādātājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem lietošanā 30 televizoru komplektus  (turpmāk 

tekstā – Iekārtas), saskaņā ar iepirkuma procedūrā norādītajām prasībām, kas detalizēti 

uzskaitītas Līguma Pielikumā Nr. 1. 

2.2. Piegādātājs piegādā Iekārtas uz Pasūtītāja biroju pēc adreses: Skaļupes, Līgatnes pag., 

Līgatnes nov.  

3. Maksājumi 

3.1. Kopējā pirmās iemaksas summa par ____________ iekārtām sastāda ______ EUR  

(_____ euro, _______________ centi)), kopējā maksa par trīsdesmit Iekārtu nomu (ar 

izpirkumu) mēnesī ir ______ EUR  (_____ euro, _______________ centi) bez PVN. 

3.2. Kopējā Līguma summa par 30 Iekārtas nomu (ar izpirkumu) Līguma darbības periodā (no 

2020.gada ____.__________  līdz 2022. gada __.____________) – ______ EUR  (_____ 

euro, _______________ centi), kuru sastāda nomas cena par visu Līguma darbības periodu 

EUR  (_____ euro, _______________ centi), apmērā un Pievienotās vērtības nodoklis 

EUR  (_____ euro, _______________ centi) apmērā. 

3.3. Ikmēneša nomas maksā ietilpst Iekārtas vērtība un samaksa par nomas pakalpojumu. 

3.4. Samaksa par Iekārtu nomu tiek veikta saskaņā ar Piegādātāja piestādīto rēķinu un pēc 

atmaksas grafika, kurš iekļauts šajā līgumā. Pasūtītājs Piegādātāja piestādīto rēķinu sāk 

apmaksāt 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. 

3.5. Piegādātās iekārtas ir Piegādātāja īpašums līdz pilnīgai maksājumu grafikā paredzēto 

maksājumu izpildei un līgumsummas apmaksai. Pēc līgumsummas apmaksas piegādātās 

iekārtas pāriet Pasūtītāja īpašumā. 

 

Nr.p.k. Datums līdz kuram  jāveic 

maksājums 

Maksājums, EUR Nr.p.k. Datums līdz kuram  jāveic 

maksājums 

Maksājums, EUR 

1   13   

2   14   

3   15   

4   16   

5   17   



6   18   

7   19   

8   20   

9   21   

10   22   

11   23   

12   24   

 

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Piegādātājs apņemas: 

4.1.1. piegādāt Iekārtas Pasūtītājam 14 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Par 

Iekārtu nodošanas datumu uzskatāma diena, kad abas Puses paraksta Nodošanas 

– pieņemšanas aktu par Iekārtu nodošanu – pieņemšanu. 

4.1.2. nodrošināt kvalitatīvu un Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) atbilstošu 

Iekārtu piegādi un nomu; 

4.1.3. Iekārtas remonta gadījumā (ja tās remonts aizņem vairāk kā 3 darba dienas) 

nodrošināt tās aizstāšanu ar līdzvērtīgu iekārtu; 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. pieņemt Pasūtītāja piegādātās Iekārtas; 

4.2.2. pārbaudīt Piegādātāja piegādātās Iekārtas atbilstoši vispārpieņemtajām normām. 

Ja piegādātās Iekārtas atbilst Pasūtītāja prasībām, parakstīt Nodošanas – 

pieņemšanas aktu. Ar Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

brīdi Pasūtītājs uzņemas risku par Iekārtu funkciju zaudēšanu vai par to 

bojājumiem un ir atbildīgs par Iekārtu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, kā 

arī uzņemas risku par Iekārtu pazušanu, bojāšanu, daļēju vai pilnīgu iznīcināšanu, 

tai skaitā arī par prettiesisku rīcību attiecībā uz Iekārtām; 

4.2.3. izmantot un uzturēt Iekārtas labā kārtībā visā šī nomas Līguma darbības laikā, 

pieļaujot saprātīgu to nolietošanās pakāpi, ievērot ugunsdrošības prasības, 

nodrošināt un ievērot pareizu Iekārtu ekspluatāciju un to pasargāšanu no 

bojājumiem. Pasūtītājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas 

Piegādātājam Iekārtu ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumā; 

4.2.4. neveikt Iekārtu izjaukšanu, jebkuru detaļu nomaiņu bez Piegādātāja rakstiskas 

atļaujas; 

4.2.5.  veikt Līguma 3.1.punktā noteikto Iekārtas nomas maksu 3.5.punktā minētajā 

kārtībā, ieskaitot attiecīgo summu Piegādātāja bankas kontā; 

4.3. Īpašuma tiesības uz Iekārtām līdz 3.2 punktā norādītajai līgumsummas pilnīgai apmaksai 

pieder Piegādātājam, Pasūtītājs iegūst Iekārtu lietošanas tiesības pēc Nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas. 

4.4. Piegādātājs ir tiesīgs izņemt Iekārtas no Pasūtītāja lietošanas, noformējot par to attiecīgu 

aktu, ja Pasūtītājs nepilda šī Līguma noteikumus, neievēro Iekārtu ekspluatācijas 

noteikumus un kavē maksājuma grafikā paredzētos maksājumus. 

5. Serviss 

5.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Iekārtas ir bez defektiem, ka tās atbilst to izgatavotāja 

noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preču veidam. 

5.2. Iekārtu vai to sastāvdaļu nodošana remontā nevar būt par pamatu Pasūtītājam atteikties 

no Līgumā paredzēto maksājumu veikšanas un nedod Pasūtītājam tiesības koriģēt 

Līgumā noteikto maksājumu grafiku un apjomu. 

5.3. Pārdevējs garantē 24 (divdesmit četri) mēnešu Preces garantiju no pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas. 



5.4. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem veikt garantijas remontu.  

5.5. Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt Iekārtas, kas piegādātas Līgumā noteiktajos termiņos, 

ievērojot Līguma noteikumus, Piegādātājs ir tiesīgs lauzt šo Līgumu un pieprasīt segt 

zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma laušanu.  

6.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neizdara maksājumus – ilgāk kā 14 darba dienas pēc noteiktajiem 

termiņiem, Piegādātājs ir tiesīgs piedzīt līgumsodu 0,1 % apmērā no aizkavēto 

maksājumu summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 

Līguma kopējās summas. 

6.3. Ja Piegādātājs savlaicīgi neveic Iekārtu piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt līgumsodu 

0,1 % apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % 

no Līguma kopējās summas. 

6.4. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas vienai no Pusēm radušies 

otras Puses, tās darbinieku, pilnvaroto personu vai klientu vainas, nolaidības vai 

neuzmanības dēļ. 

6.5. Piegādātājam ir tiesības un viņš var prasīt Līguma atcelšanu, par to rakstiski paziņojot 

Pasūtītājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš: 

6.5.1. ja Pasūtītājs nav samaksājis ikmēneša nomas maksu Līgumā noteiktajā termiņā 

un apmēros un, ja šāds nokavējums ir ilgāks par 10 (desmit) dienām; 

6.5.2. ja Pasūtītājs bojā Iekārtas, lieto tās nekārtīgi vai pretēji šī Līguma nosacījumiem 

vai nepilda kādu no pienākumiem vai saistībām, kuras tam uzliktas ar šo Līgumu 

un, ja par šī Līguma neizpildi vai neievērošanu Pasūtītājs ir bijis brīdināts jau 10 

(desmit) dienas iepriekš un nav novērsis attiecīgā pārkāpuma sekas; 

6.5.3. ja Pasūtītājs iznomā vai nodod lietošanā Iekārtas trešajai personai; 

6.5.4. ja Pasūtītājs Iekārtām veic patvaļīgu remontu un/vai detaļu nomaiņu. 

 

7. Papildus noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā ar 2020.gada ___._________ un ir noslēgts līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 

7.2. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to vienojoties.  

7.3. Strīdus, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, Puses atrisina sarunu ceļā. Ja 1 (viena) mēneša 

laikā no pirmās sarunas dienas Puses nevar panākt vienošanos, strīds tiek izskatīts Latvijas 

Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

7.4. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem pa 1 eksemplāram atrodas pie katras no Pusēm. 

Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām ar Pielikumu Nr. 1 uz 1 lapas, kas ir neatņemama šī 

Līguma sastāvdaļa. 

7.5. Papildinājumi un izmaiņas šim Līgumam tiek izdarīti rakstiski un stājas spēkā pēc Pušu 

parakstīšanas. 

 

8. Nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure) 

8.1. Puses neuzņemas atbildību par pilnīgu vai daļēju Pušu Līgumā paredzēto pienākumu 

veikšanas neiespējamību, ja tā radusies sekojošu apstākļu dēļ: dabas katastrofas, kara, 

jebkura rakstura kara darbības, blokādes, importa aizliegšanas vai citu no Pusēm 

neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus Puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz 

novērst, veicot pienācīgus piesardzības apstākļus. Līgumā paredzēto Pušu pienākumu 

veikšanas termiņš tiek atlikts samērīgi ar šādu apstākļu darbības ilgumu, ja Puses 

nevienojas savādāk. 



8.2. Pusēm ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc force-majeure apstākļu 

iestāšanās brīdināt vienam otru par force-majeure apstākļu iestāšanos un tādu apstākļu 

pārtraukšanu. Šādu apstākļu rašanās un ilgšanas pierādījumi ir izziņas, kuras izsniedz 

attiecīga valsts institūcija. 

8.3. Force-majeure apstākļi netiek ņemti vērā, ja Puses par to neinformēja viena otru ar 

vēstules, teleksa vai telefaksa palīdzību šī Līguma 8.2.punktā minētajā termiņā. 

 

 

9. Pušu adreses un rekvizīti 

 

Piegādātājs:      Pasūtītājs: 

 

________________________ 

Reģ. Nr.  

Adrese: 

Banka: 

Kods: 

Konts: 

SIA „Rehabilitācijas centrs„Līgatne”” 

Reģ Nr. 40003273506  

Adrese: Skaļupes, Līgatnes pag., Līgatnes 

novads, LV-4108  

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV74 UNLA 0004 0004 0431 2 

 

_____________________ _____________________ 

/_________________/ Valdes locekle D.Klāmane 



Pielikums Nr. 1 

Līgumam Nr. ___________________ 

 

IEKĀRTU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

Piedāvātais televizoru modelis:  ___________________________ 

 
Nr.p.k. Tehniskais rādītājs Piedāvātais tehniskā rādītāja lielums 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Iegādes (nomas) līgums tiek slēgts uz 24 mēnešiem, kura laikā Pasūtītājs sedz 

pilnu līgumā noteikto preces vērtību (visi cenā iekļautie maksājumi). 
 


