IEPIRKUMA LĪGUMS
“Laboratorijas iekārtu iegāde
Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām”
Pasūtītāja līguma reģ. Nr. 2012
Piegādātāja līguma reģ. Nr. ______
Iepirkuma identifikācijas numurs IeM VP 2018/44
Rīgā, Līguma datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Valsts policija (reģ.Nr.90000099040), tās priekšnieka Inta Ķuža personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.46 „Valsts policijas
nolikums”, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RECK”, (reģ.Nr.40003500721), tās valdes locekļa
Silvestra Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Piegādātājs no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – Puses, vai katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Valsts policijas
rīkotā atklātā konkursa “Laboratorijas iekārtu iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2018/44) 1. daļā no 16 (sešpadsmit) daļām
rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
Piegādātāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šo Līgumu, turpmāk – Līgums, par tālāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs atbilstoši Iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam un
Līguma 1.pielikumā norādītajai Preces tehniskajai specifikācijai un cenai, pārdod, piegādā, un
nodod Pasūtītājam šāviņu ātruma mērītāju „HPI B462” – 1 (vienu) gab., (turpmāk – Prece) un
Pasūtītājs apņemas saņemt un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā.
1.2. Piegādātājs apņemas, ka piegādātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas
vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, ir augstas kvalitātes un atbilst Līguma 1. pielikumā
noteiktajai tehniskajai specifikācijai, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, kas uz to attiecas.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa par Preci ir EUR 19 482,27 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit
divi euro 27 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
2.2. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja Piegādātājs ir PVN
maksātājs.
2.3. Līguma summa ietver visus ar Līguma izpildi saistītos Piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar
Preces piegādi, apmaiņu un garantiju, Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar Preci, atbilstoši
Līguma nosacījumiem.
2.4. Piegādātājs sagatavo attaisnojuma dokumentu par piegādāto Preci, kurā iekļauj informāciju
– Pasūtītāja un Piegādātāja rekvizīti, datums, Preces nosaukums, daudzums, mērvienība, cena
EUR bez PVN, summa, Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs un Pasūtītāja Iepirkuma
identifikācijas numurs. Ja Piegādātājs nav iekļāvis attaisnojuma dokumentā šajā punktā noteikto
informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un
attaisnojuma dokuments tiks apmaksāts tikai pēc veiktajām korekcijām.
2.5. Pasūtītājs par Preci norēķinās atbilstoši Līguma 1. pielikumā norādītajai Preces cenai, un cena
nav maināma Līguma darbības laikā.
2.6. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja attaisnojuma dokumentu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc
attaisnojuma dokumenta saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4.
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Valsts kasē maksājuma
uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Piegādātāja norēķinu kontu.
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3. Preču piegādes un pieņemšanas – nodošanas kārtība
3.1. Piegādātājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas
piegādā un nodod Pasūtītājam Preci Pasūtītāja telpās, adresē: Bruņinieku ielā 72, Rīgā. Pusēm
vienojoties, Preču piegādes termiņš var tikt pagarināts, pamatojoties uz Preces ražotāja izsniegtu
apliecinājumu, ja Preces piegāde noteiktajā termiņā nav iespējama no Piegādātāja neatkarīgu un
objektīvu iemeslu dēļ.
3.1.1.Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku vienas dienas standarta apmācības
darbam ar Preci. Apmācības Piegādātājs nodrošina iepriekš Pusēm savstarpēji vienojoties,
nepārsniedzot 3.1. punktā noteikto piegādes termiņu.
3.2. Pasūtītājs pieņem no Piegādātāja Preci, ja tā atbilst Līguma un Preces tehniskās specifikācijas
nosacījumiem (Līguma 1. pielikums).
3.3. Risku par Preces nejaušu bojāeju līdz attaisnojuma dokumenta parakstīšanai uzņemas
Piegādātājs.
3.4. Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ir parakstīts attaisnojuma dokuments par
piegādāto Preci.
3.5. Ja Piegādātājs noteiktā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, tiek sastādīts akts
par Preces piegādi ar nokavējumu, (turpmāk – Akts), kurā Pasūtītājs norāda piegādes termiņa
nokavējumu (Līguma 2. pielikums).
3.6. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
neatbilstošu Preci, tiek sastādīts Piegādātās preces defekta akts (turpmāk – Defekta akts), kurā
Pasūtītājs norāda konstatētos defektus, defektu novēršanas veidu un termiņu (Līguma
3.pielikums).
3.7. Pasūtītājs var nosūtīt pretenziju par Preces kvalitāti vai bojājumiem rakstiski, izmantojot
elektronisko pastu (turpmāk – e-pasts) ( e-pasta adrese: reck@reck.lv ).
3.8. Piegādātājs atklātos defektus un/vai trūkumus novērš uz sava rēķina 14 (četrpadsmit)
kalendāro dienu laikā vai nodrošina nekvalitatīvās Preces apmaiņu un/vai trūkstošās Preces
piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža.
3.9. Iestājoties Līguma 3.6. vai 3.8.punktu nosacījumiem, attaisnojuma dokumenta parakstīšana ir
iespējama vienīgi pēc Defekta aktā un/vai Aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
4. Garantijas nosacījumi
4.1. Precei tiek noteikts garantijas termiņš ne mazāks par 12 (divpadsmit) kalendāra mēnešiem.
Garantija attiecas gan uz Preci, gan arī uz tas sastāvdaļām. Piegādātājs apņemas nodrošināt Precei
nepieciešamo remontu un apkopi.
4.2. Gadījumā, ja no Pasūtītāja vainas neatkarīgu iemeslu dēļ, Precei garantijas termiņā rodas kāds
bojājums vai defekts, vai Prece neatbilst Līguma noteikumiem, vai Prece nestrādā atbilstoši to
darbības kvalitātes prasībām (turpmāk – Nekvalitatīva Prece), Pasūtītājs noformē Defekta aktu 2
(divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, nepieciešamības gadījumā pieaicinot
citus ekspertus vai speciālistus. Pēc Defekta akta noformēšanas Pasūtītājs nekavējoties par to
informē Piegādātāju izmantojot Līguma 3.7. punktā norādīto e-pastu, un nosūta Piegādātājam 1
(vienu) Defekta aktu eksemplāru pa pastu vai pa e-pastu. Piegādātājs bez papildus samaksas no
Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas pēc Pasūtītāja izvēles:
4.2.1. Nekvalitatīvo Preci nomaina 3.8. punktā noteiktā termiņā pret Preci, kuras Pasūtītājs
atzīst par atbilstošām Līguma prasībām;
4.2.2. Atmaksā Pasūtītājam naudu, kas Piegādātājam samaksāta par Nekvalitatīvo Preci.
4.3. Pēc Līguma 4.2.2. punktā norādītā maksājuma saņemšanas Pasūtītājs nodod Piegādātājam
Nekvalitatīvo Preci, par ko Pušu pārstāvji paraksta Defekta aktu.
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5. Pušu atbildība
5.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, kā arī rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Līguma 2.6. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam
līgumsodu par saistību neizpildi 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no
nokavētā, maksājuma summas.
5.3. Par Līguma 3.1. un 3.1.1. punktā noteikto termiņu neievērošanu Piegādātājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi laikā 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
5.4. Par Līguma 3.8. un 4.2.1. punktā noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt
no Piegādātāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nekvalitatīvo Preču
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no nekvalitatīvo Preču
summas.
5.5. Aprēķinātās līgumsoda summas Pasūtītājs tiesīgs ieturēt no samaksas par iegādāto Preci,
rakstiski par to informējot Piegādātāju.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību tālākas izpildes.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību
neizpildīšanu, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus nevarēja iepriekš ne
paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:
stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un
ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanas un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību
institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.
6.2. . Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtējā rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk
kā 5 (piecu) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā
jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņu Līgumā paredzēto
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana otrai Pusei liedz tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem.
6.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī
Pusēm vienojoties uz laiku posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības.
6.4. Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendāra mēnešiem, Puses
vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
7. Pušu pārstāvji
7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pārstāvji:
7.1.1. Pasūtītāja pārstāvis Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ieroču un trasoloģisko
ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts Jānis Lasmanis, tālrunis: +371 67208420, e-pasts:
janis.lasmanis@ekspertize.vp.gov.lv;
7.1.2. Piegādātāja pārstāvis: projektu vadītājs Rolands Bārenis, tālrunis: +371 67726151, epats: rolands.barenis@reck.lv .
7.2. Pušu pārstāvjiem ir šādas tiesības:
7.2.1. saskaņot Preces piegādes laiku;
7.2.2. parakstīt Defekta aktu un Aktu;
7.2.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
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7.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar piegādāto Nekvalitatīvu Preci, tai skaitā Preces
apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;
7.2.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
7.3. Pasūtītāja materiāli atbildīgā persona: Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Nodrošinājuma pārvaldes Reģiona biroja Rīgas nodaļas vecākā speciāliste Gunta Pušpure,
tālrunis: +371 67208622, e-pasts: gunta.puspure@ekspertize.vp.gov.lv .
7.3.1. Pasūtītāja materiāli atbildīgai personai ir tiesības parakstīt attaisnojuma dokumentu,
kā arī Līguma 7.2.2. punktā noteiktos dokumentus.
7.4. Pušu pārstāvjiem un materiāli atbildīgajai personai nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt
grozījumus šajā Līgumā vai tā pielikumos.
7.5. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saziņu, izmanto Līguma 7.1. punktā minētos sakaru
līdzekļus un to rekvizītus.
8. Strīdu risināšanas kārtība
8.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līguma izpildi, Puses pieliek visas
pūles to atrisināšanai pārrunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolēts.
8.2. Gadījumā, ja Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds var tikt risināms
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā
kartībā Latvijas Republikas tiesā.
9. Līguma darbības termiņš, grozīšana, un tā izbeigšanas kārtība
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā reģistrācijas dienu Pasūtītāja lietvedībā Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1,
k-4, LV-1026 un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Pusēm vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus, Līgumā var
tikt izdarīti labojumi, grozījumi un papildinājumi. Visi labojumi, grozījumi un papildinājumi tiek
veikti rakstiski, un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam,
ja Piegādātājs:
9.3.1. nenodod Pasūtītājam Preci Līguma 3.1. punktā noteiktajā adresē un noteiktajā
termiņā;
9.3.2. kavē Līguma 3.8. punktā norādīto termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;
9.3.3. ja izpildās kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmās daļas nosacījumiem.
9.4. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.6. punktā
norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām.
9.5. Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā, Puse rakstiski pa pastu vai ar drošu
elektronisko parakstu nosūta otrai Pusei paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, pamatojoties uz
Līguma 9.3. vai 9.4. punktu un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu. Ar nosūtīto paziņojumu Puses
uzskata, ka Līgums ir izbeigts 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā vai e-pasta, parakstītā ar
drošu elektronisko parakstu nosūtīšanas.
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts pamatojoties uz Līguma 9.3.2. punktu, tad Piegādātājam ir pienākums
5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 9.3.2. punktā minētās informācijas saņemšanas atmaksāt
Pasūtītājam par Nekvalitatīvām Precēm saņemto summu un līgumsodu. Pēc tam, kad Pasūtītājs
saņēmis šajā punktā minētos maksājumus, Pasūtītājs atgriež Piegādātājam visas Nekvalitatīvās
Preces.
9.7. Piegādātājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Līgumā
norādīto Preci un/vai programmatūru ar ekvivalentu Preci vai programmatūru, ja to piedāvātā cena
nepārsniedz sākotnējā piedāvājumā norādīto un pēc Līguma noslēgšanas ražotāji Precēm ir radījuši
inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma
noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma norises laikā, vai arī tā vairs
netiek ražota.
9.8. Lai izmantotu Līguma 9.7. punktā noteiktās tiesības, Piegādātājs nekavējoties paziņo
Pasūtītājam, par 9.7. punktā minēto nosacījumu iestāšanos un nepārsniedzot Līguma 3.1. punktā
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noteikto termiņu iesniedz Pasūtītājam informāciju par piedāvāto Preci, no kuras Pasūtītājs var
pārliecināties, ka piedāvātā Prece atbilst Līguma tehniskajai specifikācijai.
9.9. Pēc Līguma 9.7. punktā norādītās informācijas saņemšanas Pasūtītājs izvērtē šīs informācijas
atbilstību 9.7. punkta nosacījumiem. Ja Pasūtītājs piekrīt grozījumu veikšanai, minētie dokumenti
tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikumi un uz to pamata tiek sagatavotas vienošanās par
grozījumiem Līgumā, kuras kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Šādā gadījumā
Piegādātājam Līguma 5.3. punktā noteiktais sods par Preces piegādes nokavējumus netiek
piemērots, un Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu, kas ir nepieciešams
Preces piegādei. Šis termiņš aprēķināms, ņemot vērā brīdi, kad aizvietošanas nepieciešamība tiek
konstatēta, un pagarinot Līguma termiņu proporcionāli laikam, kas jau pagājis kopš Līguma
noslēgšanas brīža.
9.10. Līguma 9.7. punktā noteikto Puses apņemas izmantot ar mērķi Pasūtītājam iegūt iespēju gūt
labumu no Preces attīstības un tā nevar tikt izmantota ar mērķi ierobežot patiesas un godīgas
konkurences principus.
10. Citi noteikumi
10.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu
interpretācijai.
10.2. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā mainoties Pušu pārstāvjiem,
tā tālruņa numuram vai e-pasta adresei, katra Puse apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski
paziņot otrai Pusei par izmaiņām. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra
Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
Šajā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
10.3. Piegādātājs garantē konfidencialitātes principa ievērošanu un apņemas nenodot trešajām
personām Pasūtījuma izpildes gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju, Pasūtījuma saturu un
apjomu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
10.4. Līgums un tā pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts latviešu valodā,
divos eksemplāros 12 (divpadsmit) lapām, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.5. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma pielikumā:
10.5.1. 1.pielikums: “Tehniskā specifikācija un cena” uz 5 (piecām) lapām;
10.5.2. 2.pielikums: “Akts par Preces piegādi ar nokavējumu” uz 1 (vienas) lapas;
10.5.3. 3.pielikums: “Piegādātās Preces defekta akts” uz 1 (vienas) lapas.
11. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Valsts policija
Reģ.Nr.90000099040
Čiekurkalna 1.līnija 1, k – 4, Rīga,
LV-1026
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV67TREL2140091031000
Priekšnieks: I.Ķuzis

Piegādātājs:
SIA “RECK”
Reģ.Nr. 40003500721
Vestienas iela 6A, Rīga, LV-1035
reck@reck.lv
Luminor Bank AS
Kods: NDEA2XLV
Konts: LV93NDEA0000082306094
Valdes loceklis: S.Balodis

___________________

________________________

paraksts

paraksts

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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