LĪGUMS Nr.______________________
par apkures siltummaiņa piegādi un uzstādīšanu

Rīgā, 2015.gada ___.aprīlī
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628
(turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita
Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas
puses, un
AS „Lafipa”, reģistrācijas Nr.40003119227 (turpmāk tekstā – “Izpildītājs”), kuru
saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Lilita Zadeika un valdes loceklis Guntars Morozs,
no otras puses,
abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti “Puses”, katrs atsevišķi – “Puse”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Apkures siltummaiņa piegāde un
uzstādīšana stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”” (RAKUS 2015/15M)
rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – “Līgums”):
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt ražotāja „CIPRIANI”
apkures siltummaini (turpmāk – “Iekārta”) atbilstoši Līgumā un tā pielikumā Nr.1
„Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām (turpmāk – Darbi).
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – „PVN”) ir 7 085,51 EUR
(septiņi tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 51 cents), ko veido:
2.1.1. Iekārtas cena 6380,21 EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 21 cents)
apmērā,
2.1.2. demontāžas un uzstādīšanas darbu izmaksas 705,30 EUR (septiņi simti pieci euro
un 30 centi) apmērā.
2.2. Līguma cenā ar PVN ietilpst visi ar demontāžu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, un
transportu saistītie izdevumi, apdrošināšanas izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas.
2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma
3.6.punktā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina
saņemšanas. PVN piemērots atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei.
3. Darbu izpildes kārtība
3.1. Darbu apjoms un veikšanas secība:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

esošā siltummaiņa demontāža;
jaunā siltummaiņa uzstādīšana;
uzstādītā siltummaiņa hidrauliskā pārbaude ar spiedienu ne mazāku par 15 bar;
ieregulēšanas – palaišanas darbu veikšana;
darba režīmu kartes ar temperatūras grafikiem sastādīšana (siltummaiņa primārajā
un sekundārajā kontūrā).

3.2. Darbu izpildes vieta ir Pasūtītāja stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
Upeslejās, Stopiņu novadā.
3.3. Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās brīža.

3.4. Pieņemot Darbus, Pasūtītājs pārbauda to izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam.
3.5. Ja, veicot 3.4.punktā minēto pārbaudi, tiek konstatēti trūkumi, Pasūtītājs sastāda defektu
aktu un Darbus nepieņem tik ilgi, kamēr Izpildītājs uz sava rēķina šos trūkumus nav
novērsis. Šajā gadījumā darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
3.6. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem brīdī, kad Puses paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājam ir tiesības:
4.1.1. kontrolēt Darbu veikšanu un dot Izpildītājam saistošus norādījumus;
4.1.2. nepieņemt Darbu izpildi, ja tie veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam.
4.2. Pasūtītājam ir pienākums:
4.2.1. Darbu izpildes laikā nodrošināt Izpildītāja piekļuvi Darbu izpildes vietai;
4.2.2. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni;
4.2.3. norēķināties ar Izpildītāju atbilstoši Līgumā noteiktajam.
4.3. Līguma 4.punktā noteiktais Pasūtītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs –
Pasūtītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi.
5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītājam ir tiesības:
5.1.1. ar Pasūtītāju saskaņotā laikā netraucēti piekļūt Darbu izpildes vietai;
5.1.2. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par Darbiem.
5.2. Izpildītājam ir pienākums:
5.2.1. izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.2.2. Darbu veikšanas laikā netraucēt Pasūtītāja darbību;
5.2.3. Darbu veikšanu, tai skaitā, inženierkomunikāciju pārslēgšanu, saskaņot ar
Pasūtītāju;
5.2.4. ievērot Pasūtītāja darba specifiku, pacientu intereses, Pasūtītāja darba režīmu un
Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības;
5.2.5. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam
būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un
visu būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti
iekļaujot apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu
vismaz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro).
5.2.6. garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst Darbu izpildes (tai skaitā, Iekārtas)
slēptos trūkumus, kas atklājušies ekspluatācijas gaitā un kuri nav konstatēti veicot
3.4.punktā minēto pārbaudi.
5.3. Līguma 5.punktā noteiktais Izpildītāja tiesību un pienākumu uzskaitījums nav izsmeļošs–
Izpildītājam ir arī citas no Līguma izrietošas tiesības un pienākumi.
6. Garantijas
6.1. Izpildītājs nodrošina Darbiem (tai skaitā, Iekārtai) 2 (divu) gadu garantiju no nodošanaspieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
6.2. Ja pastāv strīds par to, vai trūkumi ir radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Puses tā
izšķiršanai pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta pakalpojumu izmaksas sedz tā Puse,
kuras viedoklim eksperts nav piekritis.
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7. Pušu atbildība
7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar
Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir
tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
7.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir
tiesības par katru nokavēto dienu pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā no
Līguma 2.1.punktā noteiktās līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
7.4. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma
izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja šādai neizpildei par
iemeslu ir bijusi nepārvarama vara, kuru nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Līgumu,
kā arī nebija iespējams no tās izvairīties vai novērst to ar saprātīgiem līdzekļiem.
Nepārvarama vara ir dabas katastrofas, karš, streiki un jauni normatīvie akti, kas padara
neiespējamu Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav
uzskatāmi par nepārvaramu varu.
8.2. Pusei, kas saskārusies ar nepārvaramu varu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
tās iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse, ja vien tas objektīvi iespējams.
Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto
nepārvaramās varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību
izpildei.
9.2. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties.
9.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
9.3.1. ja Izpildītājs Darbu veikšanu nav uzsācis 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā
stāšanās;
9.3.2. ja Izpildītājs kavē 3.3.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 1 (vienu)
mēnesi.
9.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē 2.3.punktā noteikto samaksas
termiņu ilgāk par 1 (vienu) mēnesi.
10. Citi noteikumi
10.1. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai:
10.1.1. Pasūtītājs pilnvaro Tehnisko vadītāju Jāni Gaveiku, tālr. 67048207, e-pasts:
janis.gaveika@aslimnica.lv ;
10.1.2. Izpildītājs pilnvaro Arvi Larionovu, tālr. 26113328, e-pasts: arvis@lafipa.lv.
10.2. Visus no Līguma izrietošos strīdus Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā
panākt nav iespējams, strīds izšķirams Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
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10.3. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem brīdī, kad attiecīgā
maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu
kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.
10.4. Visi Līguma grozījumi un citi ar Līgumu saistītie dokumenti kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir
parakstījušas abas Puses.
10.5. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, bankas rekvizīti, vai
paraksttiesīgās personas, tad tā nekavējoties rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
Nepaziņošanas gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
10.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam.
10.8. Puse nav tiesīga nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām bez otras Puses
rakstiskas piekrišanas.
10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, parakstīts 2 (divos) eksemplāros.
Katram Līguma eksemplāram ir pievienots viens pielikums uz 1 (vienas) lapas. Līguma
eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr.40003951628
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0001407045905

IZPILDĪTĀJS:
AS “Lafipa”
Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021
Reģ. Nr.40003119227
Banka: AS “DNB banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV90RIKO0002013131732

____________________________
L.Zadeika

____________________________
A.Slokenberga

____________________________
G.Morozs

____________________________
V.Boka

____________________________
K.Plūme
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Līguma Nr.__________________
par apkures siltummaiņa piegādi un uzstādīšanu
Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Siltummainis paredzēts apkures kontūra nodalīšanai no ūdens sildāmā katla.
1.1. Apkures katla jauda ir 1.95 MW;
1.2. siltummaiņa aprēķins pēc temperatūras grafika 900/700 C katla kontūra pusē un 850/650C
apkures sistēmas pusē.

2. Siltummainis jāpiegādā un jāuzstāda komplektā ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju.
2.1. Izolācijai jābūt viegli uzstādāmai un noņemamai, ērtai turpmāko siltummaiņa apkopes darbu
veikšanai;
2.2. Izolācijas iekšējai un ārējai virsmai jābūt apšūtai ar alumīnija plāksni biezumā vismaz 0.5
mm siltuma atstarošanai un bojājumu novēršanai;
2.3. Siltummainim jābūt ar CE marķējumu un piegādes dokumentācijā jāiekļauj rūpnīcas
hidrauliskā testa rezultātu oriģināls;
2.4. Siltummaiņa konstrukcijas augšējā daļā jābūt nerūsējošā tērauda sijai uz kurās balstās visas
plāksnes un aizmugurējā noslēdzošā rāmja plate;
2.5. Tehnisko apkopju laikā sijas uzdevums ir noturēt plāksnes, kad tās nav saspiestas cieši kopā,
tādējādi izvairoties no siltummaiņa atvienošanas no cauruļvadiem vai pārvietošanas,
piemērām plākšņu tīrīšanas procesa laikā;
2.6. Siltummaiņa blīvgumijai jāturas pie plāksnēm ar speciālu izgriezumu (clip on) konstrukcijas
palīdzību. Siltummaiņi, kuros blīvgumijas ir piestiprinātas ar līmi nav pieņemami.
2.7.
N.p.k.

Prasību raksturojums

Ne mazāk kā 1800 Kw
Izjaucams plākšņu
siltummainis ar blīvgumijām
Nerūsējošais tērauds, AISI
316L
Ne mazāk kā 0.5 mm
EPDM PRX
Ne mazāk kā 130oC

Raksturojums, veicamās
funkcijas
CIPRIANI,
SE#0450+105M75
Ne mazāk kā 1800 Kw
Izjaucams plākšņu
siltummainis ar blīvgumijām
Nerūsējošais tērauds, AISI
316L
Ne mazāk kā 0.5 mm
EPDM PRX
Ne mazāk kā 130oC

Ne mazāk kā 10 bar
Ne mazāk kā 15 bar

Ne mazāk kā 10 bar
Ne mazāk kā 15 bar

Atloki
DN 100
Oglekļa tērauds
PUR vai analogs
Ne mazāk kā 45 mm

Atloki
DN 100
Oglekļa tērauds
PUR
Ne mazāk kā 45 mm

Tehniskās prasības
Ražotājs, modelis:

1.
2.

Siltummaiņa jauda
Siltummaiņa konstrukcija

3.

Plāksnes materiāls

4.
5.
6.

Plāksnes biezums
Blīvgumijas materiāls
Blīvgumijas max darba
temperatūra
Siltummaiņa max darba spiediens
Siltummaiņa max pārbaudes
spiediens
Cauruļu pievienojumu veids
Cauruļu pievienojumu izmērs
Cauruļu pievienojumu materiāls
Siltumizolācijas materiāls
Siltumizolācijas biezums

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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