
Līgums Nr. 

 

Rēzeknē,                               2019.gada __. ________ 

 

Rēzeknes tehnikums, reģistrācijas Nr. 90009617187, tā direktores Benitas Virbules personā, kas 

darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā - "PASŪTĪTĀJS", no vienas puses, un  

<nosaukums> reģistrācijas Nr.____________, tās <amats>  <vārds uzvārds> personā, kas darbojas, 

pamatojoties uz _____, turpmāk tekstā – “IZPILDĪTĀJS”, no otras puses,  

abi kopā turpmāk saukti "Puses", bet atsevišķi "Puse", pamatojoties uz iepirkuma 

„___<nosaukums>_____” ID Nr. RT2018/4 rezultātiem, noslēdz Līgumu, turpmāk saukts 

“LĪGUMS”, par sekojošo: 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
1.1.Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs sniedz autoservisa remontdarbus un tehniskās apkopes darbus, tai 

skaitā rezerves daļu nomaiņu, turpmāk šī Līguma tekstā saukts par Pakalpojumu, atbilstoši iepirkumā 

iesniegtajam Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (1. pielikums) norādītajām cenām un pasūtījumu. 

Darbi, kas nav minēti Tehniskajā un finanšu piedāvājumā tiek apmaksāti saskaņā ar Izpildītāja 

piedāvājumā norādīto vienas stundas darba likmi un Izpildītāja cenrādi.   

1.2. Līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem. 

 

2. PREČU CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  
2.1. Pakalpojuma cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā, „Tehniskais un Finanšu piedāvājums”. 

Pasūtītāja maksājumi Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR <summa> (summa vārdiem) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

2.2. Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri maksājami 

sakarā ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī rezerves daļu sagādes darbiem un transporta nogādāšana 

pie speciālista..  

2.3. Pasūtītājs samaksu par saņemto pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas 

kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas, ko apstiprina pavadzīme - 

rēķins.  

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā bankas 

kontā.  

2.5. Izrakstot Preču pavadzīmi - rēķinu Pakalpojuma sniedzējs norāda Līguma numuru.  

2.6. Preču pavadzīmē – rēķinā norādītajai Pakalpojuma vienas darba stundas cenai ir precīzi jāatbilst 

iepirkumā piedāvātajai un Līguma 1.pielikumā norādītājai cenai.  

2.7. Izpildītājs Pasūtītājam par visu vienā reizē sniegto pasūtījumu izsniedz 1 (vienu) kopēju pavadzīmi 

- rēķinu.  

 

3. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI 
3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 darba dienas laikā no pakalpojuma pieteikšanas sniedz Pasūtītājam 

nepieciešamo Pakalpojumu saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (1. pielikums) norādītajām cenām un 

Pasūtītāja pasūtījumu.  

3.2. Sniegtajam Pakalpojumam jābūt kvalitatīvi izpildītam. 

3.3. Sniegtajam Pakalpojumam kvalitātes pārbaudi veic abu pušu pilnvarotās personas Pakalpojuma 

pieņemšanas brīdī. Pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti Pasūtītājs var pieteikt 1 dienas laikā pēc 

Pakalpojuma pieņemšanas, izņemot gadījumus, kad kvalitātes atbilstība normām ir pārbaudāma 

vizuāli. 

3.4.Nekvalitatīvs sniegts Pakalpojums tiek izslēgts no apmaksas, par ko tiek izdarīta atzīme preču 

pavadzīmē. Nekvalitatīvais pakalpojums tiek izslēgts no apmaksas vai novērsts 1 dienas laikā no 

trūkuma konstatēšanas brīža par Izpildītāja līdzekļiem.   



 

 

3.5.Pakalpojums skaitās izpildīts ar brīdi, kad abu pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta preču 

pavadzīmes. Pie paraksta jābūt tā atšifrējumam, un pilnvaroto pārstāvju paraksti tiek apliecināti ar 

parakstu un vai zīmogu. 

3.6. Līguma darbības laikā, ņemot vērā saimnieciskās vajadzības, Pasūtītājs var iegādāties 

transportlīdzekļu rezerves daļas, norādot Izpildītājam nepieciešamās rezerves daļas un to daudzumu. 

 

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 

4.1.Izpildītājs garantē Pakalpojuma atbilstību, Pakalpojuma kvalitāti un tās atbilstību pavadzīmei, kura 

tiek noformēta konkrētajam Pakalpojumam.  

 

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1.Izpildītāja saistības: 

5.1.1. Apņemas veikt savlaicīgu Pakalpojuma veikšanu. 

5.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

5.1.3. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

un Izpildītājam ir pienākums 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam 

līgumsodu 0.5% apmērā no savlaicīgi nesniegtā pakalpojuma summas par katru nokavēto 

Pakalpojuma sniegšanas dienu, bet ne vairāk, kā 10% no pakalpojuma summas. 

5.1.4. Ja Izpildītājs atkārtoti ir sniedzis nekvalitatīvu pakalpojumu un nav novērsis konstatētos 

trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt pakalpojumu un lauzt līgumu. 

5.2.Pasūtītāja saistības: 

5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

5.2.2. Par katru maksājuma nokavēto dienu Pasūtītājs maksā kavējuma naudu 0.5%  apmērā no 

saņemtās, bet ne vairāk kā 10% no nepamaksātās Pakalpojuma vērtības.  

 

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji 

vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī 

līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu 

aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā. 

8.2.Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 

uzskata ir iespējama un paredzama viņa 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. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 
9.1.Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tā darbinieku bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 



 

 

9.2.Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības 

un pienākumus. 

9.3.Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

9.4.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz   ( ) lapām ar 1 (vienu) pielikumu, ar 

vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 

9.5.Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, 

uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>. 

9.6.Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas vārds, 

uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>. 

9.7.Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus 

(turpmāk - dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir 

tiesīga   nodot datus  otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt  

tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums  ievērot Latvijas 

Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. 

9.8.Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta 

noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu 

iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.  

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


