
LĪGUMS 

Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu  

(identifikācijas Nr.LPPINĪP 2015/4) 

Liepājā,                    2015.gada 24.novembrī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde ”Nekustamā īpašuma pārvalde”, reģistrēta Nodokļu 

maksātāju reģistrā ar kodu 90002066769, kuru uz iestādes nolikuma pamata pārstāv vadītājs 

Māris Egmanis, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vitrum mēbeles un iekārtas”, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. LV50103818531, 

kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Andrejs Policāns, turpmāk tekstā – 

Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses un katrs atsevišķi turpmāk - Puse, 

pamatojoties uz iepirkuma „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, 

identifikācijas Nr.LPPINĪP 2015/4 rezultātiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

„Nekustamā īpašuma pārvalde” Iepirkuma komisijas 2015.gada 11.novembra sēdes protokolā 

Nr.72, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs izgatavo, piegādā un uzstāda mēbeles Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” telpās un nodrošina garantiju garantijas 

laikā, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), turpmāk tekstā - Prece.  

1.2. Preces apraksts noteikts saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju (Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” biroja mēbeļu dizaina vadlīnijas un 

tehniskais raksturojums”), cena un piegādes noteikumi noteikti saskaņā ar Izpildītāja 

2015.gada 05.novembra Pieteikumu dalībai iepirkumā „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un 

uzstādīšana”, Nr.114/15/Vmi (saņemts 2015.gada 09.novembrī, plkst. 10:55), turpmāk – 

Piedāvājums, un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Nekustamā īpašuma pārvalde” 

Iepirkuma komisijas lēmumu 2015.gada 11.novembra sēdes protokolā Nr.72 un šī Līguma 

noteikumiem. 

1.3. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: Peldu ielā 5, Liepājā, 2.stāvā.  

 

2. PRECES CENA UN LĪGUMA SUMMA 

2.1. Preces izcenojums noteikts saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma 

2.pielikums). 

2.2. Preces cena, ieskaitot piegādi un uzstādīšanu, bez pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk – PVN), ir EUR 12 174,00 (divpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit četri 

eiro, 00 centi). Līguma kopējā summa ar PVN 21%, kas sastāda EUR 2556,54 (divi 

tūkstoši pieci simti piecdesmit seši eiro, 54 centi), ir EUR 14730,54 (četrpadsmit tūkstoši 

septiņi simti trīsdesmit eiro, 54 centi). 

2.3. Līguma summā ir iekļauta Preces vērtība, izgatavošanas, iepakojuma, piegādes, 

uzstādīšanas, darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, un visi valsts un pašvaldības 

noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās 

piegādi, uzstādīšanu. 

2.4. Līguma kopējā summa ar PVN var mainīties, ja tiek veiktas PVN nodokļu likmes 

izmaiņas, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina. 

2.5. PVN tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību 

un apmēru. 

2.6. Izpildītājs Līguma darbības laikā nedrīkst paaugstināt Līguma 2.2.punktā un Līguma 

2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” noteikto Līguma summu. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3.1. Izpildītājs: 

3.1.1. veic Preces izgatavošanu, piegādi, uzstādīšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

Tehnisko specifikāciju; 

3.1.2. iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preci, tās kvalitāti, 

drošumu, lietošanas noteikumiem; 
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3.1.3. nodrošina, ka Preces uzstādīšanā iesaistītajiem darbiniekiem ir darbu izpildei 

atbilstoša kvalifikācija un pieredze; 

3.1.4. Izpildītājs nodrošina kvalitātes un garantijas prasību izpildi saskaņā ar Līgumu un 

Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, Līguma 2.pielikumu „Finanšu 

piedāvājums”; 

3.1.5. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajām personām; 

3.1.6. dod garantiju Precei un pilda garantijas saistības, kā arī izpilda Tehniskajā 

specifikācijā noteiktās tehniskās un citas prasības; 

3.1.7. apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

ar Pasūtītāju pilnīgi vai daļēji neizpaust trešajām personām Līguma vai citu ar tā 

izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska un jebkāda cita rakstura informāciju, 

kas saņemta no Pasūtītāja vai iegūta šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes laikā; 

3.2. Pasūtītājs: 
3.2.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo piegādāto Preci, ja tās izgatavošana, 

piegāde, uzstādīšana, veikta saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko 

specifikāciju un atbilst vispārpieņemtām kvalitātes prasībām un spēkā esošajiem 

normatīvo aktu noteikumiem; 

3.2.2. ir tiesīgs pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus; 

3.2.3. samaksā par pieņemto kvalitatīvi izgatavoto, piegādāto un uzstādīto Preci Līgumā 

noteiktajā kārtībā; 

3.2.4. nodrošina Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja telpās un iespēju veikt Preces 

piegādi, uzstādīšanu abpusēji saskaņotā laikā un kārtībā. 

 

4.PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Izpildītājs izgatavo, piegādā un uzstāda Preci Līguma 1.3.punktā norādītajā vietā un veic 

Preces uzstādīšanu ne vēlāk kā 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas. 

4.2.Izpildītājs rakstiski (e-pasta sūtījumā) un telefoniski saskaņo ar Līguma 11.9.punktā 

norādīto Pasūtītāja par iepirkumu atbildīgo kontaktpersonu konkrētu Preces piegādes, 

uzstādīšanas, laiku ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Preces piegādes.  

4.3.Izpildītājs Preces pavaddokumentos norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, 

izgatavotāju.  

Precei jāpievieno lietošanas instrukcija un visa pārējā informācija, kas saistīta ar Preces 

lietošanu un kopšanu, latviešu valodā. 

4.4.Veicot Mēbeļu piegādi, Pasūtītājam kopā ar Mēbelēm tiks izsniegta to lietošanas un 

kopšanas instrukcija valsts valodā izdrukāta dokumenta veidā un garantiju apliecinošais 

dokuments. 

4.5.Izpildītājs nes visu atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz pieņemšanas 

– nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.6.Pasūtītājam ir tiesības pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt 

piegādāto un uzstādīto Preci, nepieņemt to un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja 

Prece neatbilst Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), 

Tehniskajam piedāvājumam iepirkumā, Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līguma 4.1.punktā 

noteiktajiem pienākumiem, 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot Izpildītājam rakstveida 

pretenziju. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst izteiktās 

pretenzijas (tajā skaitā piegādāt jaunu, Līgumam un tā pielikumiem atbilstošu Preci) un pildīt 

Līguma 7.1. punktā noteiktās termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.  

4.7.Pēc Preces pieņemšanas jautājumi par Preces kvalitāti tiek risināti saskaņā ar garantijas 

noteikumiem. 

4.8.Prece uzskatāma par izgatavotu, piegādātu un nodotu Pasūtītājam, ar Preces piegādi, 

uzstādīšanu, iesniegta un akceptēta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

brīdi. 
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5.KVALITĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠA PRECE 
Kvalitatīva un Līguma prasībām atbilstoša Prece šī Līguma izpratnē ir Prece, kas atbilst 

Līguma noteikumiem, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), 

Tehniskajam piedāvājumam iepirkumā, attiecīgiem standartiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti. 

 

6.NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1.Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvu, atbilstoši Līguma noteikumiem un Tehniskajai 

specifikācijai izgatavotu, piegādātu un uzstādītu Preci, bankas pārskaitījuma veidā uz 

Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 

6.2.Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kvalitatīvas un Līguma 

prasībām atbilstošas Preces izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas pieņemšanas – nodošanas 

akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas pie Pasūtītāja (atzīme par 

saņemšanu).  

6.3.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

rēķinā norādīto norēķinu kontu. 

6.4.Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas 

pārskaitījumiem. 

6.5.Ja veikta Līguma prasībām neatbilstošas vai nekvalitatīvas Preces piegāde, par ko Līgumā 

noteiktā kārtībā sastādīts akts, samaksa tiek veikta pēc konstatēto Preces trūkumu un 

nepilnību novēršanas. 

 

7.PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

7.1.Ja Izpildītājs neizgatavo, nepiegādā un neuzstāda Preci Līguma 4.1.punktā noteiktā 

termiņā un neievēro Līguma 4.6., 8.3.punktu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. 

Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) 

apmērā no nepiegādātās un neuzstādītās Preces cenas par katru nokavēto kalendāro dienu. 

7.2.Ja Izpildītājs atkārtoti piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci vai nekvalitatīvi 

veic Preces uzstādīšanu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Preces summas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Preces piegādes pienākuma, izņemot, ja Pasūtītājs izmanto 

Līguma 10.3.5.punktā noteiktās tiesības. 

7.3.Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. 

Šajā gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

Līguma kopējās summas. Par atteikšanos no Līguma izpildes punkta izpratnē tiek uzskatīts, ja 

Piegādātājs nepiegādā un nenodod Preci Līgumā noteiktajā kārtībā Preci 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā no Līguma 4.1.punktā noteiktā Preces piegādes termiņa.  

7.4.Ja Izpildītājs Preces garantijas laikā nenodrošina garantijas saistību izpildi, tad 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu 20.00 

EUR (divdesmit euro un 00 centus) par katru nokavēto dienu.  

7.5.Līguma 7.1. - 7.4. punktā piemērotā līgumsoda apmērs pavisam kopā nedrīkst pārsniegt 

10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 

7.6.Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par 

piegādāto Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma 8.1. – 8.4. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā 

līgumsoda un/vai zaudējumu summa, pretējā gadījumā tiek piemērots Līguma 8.7.punkts. 

7.7.Ja netiek piemērots Līguma 7.6.punkts, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu un / 

vai atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs). 

7.8.Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, tad 

Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu. Šajā gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās 
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summas 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja izrakstītā rēķina par līgumsodu 

nosūtīšanas dienas.  

7.9.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, izņemot Līguma 7.3.punktā 

noteikto. 

 

8.GARANTIJAS SAISTĪBAS 

8.1.Izpildītājs uzņemas garantijas saistības Precei 60 (sešdesmit) mēnešus no Preces 

nodošanas atbilstoši Līguma noteikumiem un gala pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. Izpildītājs garantē, ka šajā termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti, 

drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības. 

8.2.Ja Līguma 8.1.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu 

kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašības, tad Pasūtītājs paziņo par to Izpildītājam, nosūtot 

rakstisku paziņojumu (informējot pa tālruni un e- pasta sūtījumā) un uzaicinot Izpildītāju 

sastādīt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. Izpildītāja pārstāvim pēc paziņojuma 

saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā jāierodas Pasūtītāja norādītajā Preces atrašanās vietā. 

Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu par 

konstatētajiem trūkumiem bez Izpildītāja piedalīšanās, nosūtot Izpildītājam (pa faksu/e-pasta 

sūtījumā) sastādīto aktu par konstatētajiem trūkumiem. 

8.3.Piegādātājs uz sava rēķina novērš Līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā konstatētos 

trūkumus un nepilnības vai apmaina Preci pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma prasībām 

atbilstošu 7 (septiņu) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. 

Gadījumā, ja Preces trūkumu novēršanai svarīgu un objektīvu apstākļu vai nepārvaramas 

varas dēļ ir nepieciešams ilgāks termiņš, Puses var vienoties par termiņa pagarināšanu.  

8.4.Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Izpildītājam prasījumu visā garantijas termiņa laikā. Minētos 

pasākumus Izpildītājs veic uz sava rēķina. 

8.5.Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina Preces remontu vai tās nomaiņu garantijas termiņa 

laikā. 

8.6.Izpildītājam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, 

ka Pasūtītājs nav ievērojis Preces lietošanas noteikumus. 

 

9.NEPĀRVARAMA VARA 

9.1.Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. 

Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citi 

ārkārtēja rakstura gadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

9.2.Gadījumā, ja iestājas Līguma 9.1.punktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā 

noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas 

apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 

9.3.Puses par Līguma izpildi traucējoša gadījuma sākuma laiku un izbeigšanos 5 (piecu) 

kalendāro dienu laikā informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse 

netiek atbrīvota no saistību izpildes. 

9.4.Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde, uzstādīšana, integrēšana, 

konfigurēšana un personāla apmācība aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 

dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot 

otru Pusi 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš.  

 

10.STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

10.1.Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, 

Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības 

risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.2..Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji 

vienojoties. 
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10.3.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas šādos 

gadījumos: 

10.3.1.ja Izpildītājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Preces piegādes termiņu vairāk kā par 20 

(divdesmit) kalendārām dienām;  

10.3.2.ja Izpildītājs nepilda garantijas saistības; 

10.3.4.ja Izpildītājam aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no Līguma summas; 

10.3.5.ja Izpildītājs atkārtoti ir piegādājis un uzstādījis Līguma noteikumiem neatbilstošu 

Preci. 

10.4.Līguma 10.3.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 

7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas 

dienas. 

10.5.Izbeidzot Līgumu 10.3.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Izpildītājs 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja iesniegtā rēķina izsūtīšanas dienas samaksā 

Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus Pasūtītājam radušos zaudējumus saskaņā ar 

Pasūtītāja iesniegto rēķinu. 

10.6.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas 

Izpildītājam jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) 

kalendārās dienas iepriekš un samaksājot Izpildītājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas 

brīdim izgatavoto un piegādāto Preces daudzumu. 

10.7.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs neveic samaksu 

ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa, 

rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

 

11.CITI NOTEIKUMI 

11.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

11.2.Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos abpusēji 

parakstot, un ir spēkā no visu eksemplāru parakstīšanas brīža. 

11.3.Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma 

grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 11.2.punkta noteikumus, ir šī 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.4.Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu 

spēkā neesamību. Spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam 

atbilstošiem noteikumiem. 

11.5.Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem. 

11.6.Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

11.6.Puses rakstveidā (ierakstīta vēstule) paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās 

vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā norādīto 

kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām - 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc 

paziņojuma saņemšanas ( atzīme par saņemšanu) tas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

11.7.Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz 

Līgumu, jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām juridiskajām adresēm. 

11.8.Kontaktpersona no Izpildītāja puses –  

11.9.Kontaktpersona no Pasūtītāja puses – 

11.10.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 46 (četrdesmit sešām) lapām, no kurām 6 (sešas) 

lapas ir Līguma pamata teksts, 37 (trīsdesmit septiņas) lapas Līguma pielikums Nr.1 

„Tehniskā specifikācija”, 2 (divas) lapas Līguma pielikums Nr.2 „Izpildītāja finanšu 

piedāvājums”, 1 (viena) lapa Līguma pielikums Nr.3 „Izpildītāja tehniskais piedāvājums”, 2 

(divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un 

otrs pie Izpildītāja. 
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12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 

“Nekustamā īpašuma pārvalde” 

PVN maks reģ.kods.90002066769                                              

Rožu iela 6, Liepāja, LV 3401 

XXXXXXXXXX 

Kods XXXXXX 

Konts XXXXXXXXXXX 

Tālr. XXXXXXXX 

 

 

Vadītājs: _____________________ 

                             Māris Egmanis 

 

 

 

 

 

/ 

               

IZPILDĪTĀJS: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vitrum mēbeles un iekārtas” 

PVN maks.reģ.Nr.LV50103818531 

G.Astras iela 3a, Rīga, LV-1084 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

Konts: XXXXXXXXXXX 

Tālr.XXXXXXXXXXXXX 

 

 

Valdes loceklis _____________________ 

                                      Andrejs Policāns 
 

 

 

 


