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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. NRC "Vaivari" 2018/57 TPC  

PAR PREČU PIEGĀDI 

 IEPIRKUMA 1., 2., 3., 4., 5. DAĻĀ 

Rīgā           2019. gada 25. februārī 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", 

reģistrācijas Nr. 40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, Latvija, LV-2008, 

(turpmāk - Pasūtītājs), kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un 

valdes loceklis Mārtiņš Oliņš, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas 

Nr. 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076, 

(turpmāk - Piegādātājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv Dace Rātfeldere, no otras puses, abi kopā 

un katrs atsevišķi turpmāk - Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma "Komunikācijas tehnisko 

palīglīdzekļu piegāde" ar identifikācijas Nr. NRC "Vaivari" 2018/57 TPC (turpmāk - iepirkums) 

rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums): 

1. Līguma priekšmets un apjoms 

1.1. Līguma priekšmets ir komunikācijas tehnisko palīglīdzekļu - daudzlīmeņu runas iekārtu, runas 

dēļus ar deviņām izvēles iespējām, komunikatoru ar apgaismojamiem izvēles logiem, 

komunikatoru ierunātu ziņojumu atskaņošanai un runas dēļus ar divdesmit izvēles iespējām 

(turpmāk - preču) iegāde un to piegāde Pasūtītājam uz Līgumā noteikto Līguma izpildes vietu. 

1.2. Piegādātājs pārdod preces Pasūtītājam, un piegādā tās uz Līgumā noteikto Līguma izpildes 

vietu atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums) un Piegādātāja 

iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam iepirkumam (Līguma 2. pielikums). 

1.3. Piegādātājs pēc rakstveida lūguma saņemšanas no Pasūtītāja nodrošina Pasūtītāja personāla 

apmācību piegādāto preču lietošanā. Apmācība notiek Pasūtītāja telpās. 

1.4. Piegādājamo preču daudzums Līgumā nav noteikts. Pasūtītājs preces pasūta pēc to faktiskās 

nepieciešamības. 

2. Līguma spēkā stāšanās, tā izpildes termiņš un vieta 

2.1. Līgums stājas spēkā 2019. gada 7. martā, kad Pasūtītājs un Piegādātājs, labprātīgi vienojoties, 

abpusēji to ir parakstījuši. 

2.2. Līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku – 12 (divpadsmit) kalendārajiem mēnešiem no Līguma 

parakstīšanas dienas. 

2.3. Līguma izpildes vieta: Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs, adrese: Ventspils iela 53, Rīga. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība 

3.1. Līgumcena ir EUR 15 685.00 (piecpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci eiro un nulle 

centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto likmi. 

3.2. Preču cenas par vienu vienību ir norādītas Līguma 2. pielikumā. Preču cenās ir iekļautas visas 

ar Līguma saistību izpildi saistītās izmaksas un izdevumi. 
3.3. Pasūtītājs samaksu par piegādātajām un pieņemtajām precēm veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 

darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un parakstīšanas dienas. 

3.4. Norēķini tiek veikti Eiropas Savienības vienotajā valūtā eiro bezskaidras naudas pārskaitījuma 

veidā uz Piegādātāja kredītiestādes norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Piegādātāja 

iesniegtajā rēķinā. 

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu, ko 

apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums. 
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3.6. Līguma izpildes laikā Piegādātājam nav tiesības mainīt Līgumā noteiktās preču cenas. 

4. Preču kvalitāte, garantija un iepakojums 

4.1. Preču kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas (turpmāk - LR) normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

4.2. Piegādātājs nodrošina, ka preces atbilst iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, Piegādātāja 

tehniskajam piedāvājumam, Līguma noteikumiem, kā arī citām normatīvo aktu prasībām. 

4.3. Piegādātājs garantē, ka Pasūtītājam piegādātās preces būs augstas kvalitātes un atbildīs to 

ražotāja standartiem. 

4.4. Precēm jābūt marķētām ar CE marķējumu, izgatavotāja firmas zīmi un tām jābūt pievienotai 

visai nepieciešamajai informācijai atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

4.5. Piegādātāja noteiktais preču garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no preču izsniegšanas brīža 

klientam. 

4.6. Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru defektu, kas radies piegādātajai precei, ja vien 

bojājums nav saistīts ar Preces nepareizu ekspluatāciju. 

4.7. Preču garantijas remonta laiks ir 10 (desmit) darba dienas no pieteikuma saņemšanas dienas. 

4.8. Katrai piegādātajai preces vienībai ir jāpievieno preces lietošanas instrukcijai latviešu valodā. 

Preces lietošanas instrukcijā detalizēti jāapraksta preces lietošanas, kopšanas noteikumi un 

garantijas apkalpošanas kārtība. Preces lietošanas instrukcijai ir jābūt sagatavotai atbilstoši 

iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajam preces veidam, bez papildu norādēm uz preces 

iespējamām aprīkojuma variācijām; 

4.9. Iepirkuma priekšmeta 2. daļai “Runas dēlis ar deviņām izvēles iespējām”, 3. daļai 

“Komunikators ar apgaismojamiem izvēles logiem” un 5.daļai “Runas dēlis ar divdesmit 

izvēles iespējām”, katrai piegādātajai preces vienībai ir jāpievieno preces programmas 

instalēšanas no kompaktdiska (CD) viegli saprotama pamācība, kurā atspoguļoti programmas 

instalēšanas soļi. 

4.10. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Piegādātājam par jebkuru prasību, kas 

izriet no Līgumā noteiktās preču garantijas. 

4.11. Preču iepakojumam ir jāatbilst vispārpieņemtiem starptautiskiem standartiem un LR normatīvo 

aktu prasībām. Preču iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un pēc 

tam glabājot noliktavā. 

5. Preču piegādes kārtība, termiņi un pieņemšana 

5.1. Preču piegāde tiek veikta pa daļām visā Līguma darbības laikā atbilstoši Pasūtītāja 

pasūtījumiem, kas izdarīti rakstveidā, nosūtot tos Piegādātājam uz Līgumā norādīto e-pasta 

adresi. 

5.2. Ņemot vērā to, ka iepirkuma dokumentācijā preču daudzums nav noteikts, Pasūtītājam ir 

tiesības pasūtīt preces pēc to faktiskās nepieciešamības. 

5.3. Preču pasūtījumus sagatavo Pasūtītāja pilnvarotā persona saskaņā ar iegādes pieprasījuma 

formu, kas ir Līguma 3. pielikums. 

5.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra (turpmāk – VTPC) 

vadītāja Ligita Nelsone, tālrunis 67185450, e-pasts ligita.nelsone@tpc.nrc.lv. 

5.5. Preču piegādes veicamas atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumiem un saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

5.6. Piegādātājs, saskaņojot piegādes dienu un laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, piegādā preces 

Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no iegādes pieprasījuma saņemšanas 

dienas darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, kā arī nodrošina preču izkraušanu Pasūtītāja 

pilnvarotās personas norādītajā vietā. 

mailto:ligita.nelsone@tpc.nrc.lv
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5.7. Preces ir piegādājamas Pasūtītājam, ievērojot LR spēkā esošos preču pārvadāšanas noteikumus. 

5.8. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku, 

tai skaitā par nejaušu gadījumu, piegādāšanas izdevumiem un risku, līdz brīdim, kad preces tiek 

nodotas Pasūtītājam. 

5.9. Piegādātājs piegādā preces Pasūtītājam un nodod tās kopā ar preču pavadzīmi - rēķinu. 

5.10. Piegādātās preces, atbilstoši pasūtījumam un saskaņā ar atbilstību Piegādātāja tehniskajam 

piedāvājumam, pieņem Pasūtītāja pilnvarotā persona. 

5.11. Preces tiek uzskatītas par nodotām Pasūtītājam brīdī, kad tās ir piegādātas uz Līguma izpildes 

vietu, izkrautas Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītajā vietā un Pasūtītāja pilnvarotā persona 

ir parakstījusi preču pavadzīmi – rēķinu. Ar šo brīdi, Pasūtītājam pāriet valdījuma tiesības un 

preču nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks. Preču īpašuma tiesības Pasūtītājs iegūst tikai ar 

brīdi, kad tas ir pilnībā norēķinājies ar Piegādātāju par piegādātajām un pieņemtajām precēm. 

5.12. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt piegādātās preces, ja tas konstatē, ka Piegādātājs nav 

piegādājis preces atbilstoši pasūtījumam, preces ir nekvalitatīvas, bojātas, satur jebkādus 

defektus vai neatbilst citiem Līguma noteikumiem. 

5.13. Par nekvalitatīvu un Līguma noteikumiem neatbilstošu preču piegādes faktu, kas atklājies jau 

pēc preču pieņemšanas, Pasūtītājs paziņo Piegādātājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 

no šī fakta konstatēšanas dienas, nosūtot Piegādātājam rakstveida paziņojumu, kurā uzaicina 

Piegādātāju sastādīt aktu par konstatētajām neatbilstībām. Piegādātājam pēc minētā paziņojuma 

saņemšanas, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāierodas Pasūtītāja norādītajā adresē akta 

parakstīšanai. 

5.14. Gadījumā, ja Piegādātājs atsakās piedalīties akta sastādīšanā, un/vai atsakās no tā parakstīšanas, 

akts tiek sastādīts un parakstīts bez Piegādātāja klātbūtnes, un par to tiek veikts ieraksts aktā. 

Aktu sagatavo un paraksta Pasūtītāja izveidota komisija ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā. 

Minētais akts ir saistošs Piegādātājam no tā parakstīšanas vai sastādīšanas dienas, ja Piegādātājs 

atsakās piedalīties akta sastādīšanā, un/vai atsakās no tā parakstīšanas. 

5.15. Piegādātājs novērš konstatētos trūkumus vai apmaina Līguma 5.12. apakšpunktā minētās 

preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā 

no Līguma 5.13. apakšpunktā minētā akta parakstīšanas vai sastādīšanas dienas. 

5.16. Ja Piegādātājs objektīvu iemeslu dēļ 3 (trīs) darba dienu laikā nevar novērst konstatētos 

trūkumus vai apmainīt preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām, 

Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā norādīts faktiskais un tiesiskais pamatojums 

Līguma neizpildīšanas iemesliem un izpildes termiņiem. 

5.17. Pēc paziņojuma saņemšanas no Piegādātāja par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu 

preču piegādi, Pasūtītājs veic atkārtotu preču pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6. Pušu tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītāja pienākumi: 

6.1.1. pasūtīt un pieņemt Līgumā noteiktās preces atbilstoši Līguma noteikumiem; 

6.1.2. samaksāt Piegādātājam par kvalitatīvām, Līguma noteikumiem atbilstošām un savlaicīgi 

piegādātām precēm Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā; 

6.2. Pasūtītāja tiesības: 

6.2.1. pasūtīt preces Piegādātājam tādā apjomā, cik tās Pasūtītājam faktiski nepieciešamas; 

6.2.2. veikt piegādāto preču kvalitātes kontroli un nepieņemt piegādātās preces, ja tās ir 

nekvalitatīvas, vai neatbilst Līguma noteikumiem; 

6.2.3. pieprasīt un saņemt no Piegādātāja ar precēm saistītus dokumentus vai to apliecinātas 

kopijas, kas apliecina preču izcelsmi (ražotāju) un kvalitāti. 

6.3. Piegādātāja pienākumi: 
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6.3.1. pārdot un piegādāt Pasūtītājam uz Līguma izpildes vietu kvalitatīvas un Līguma 

noteikumiem atbilstošas preces; 

6.3.2. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas radušies un var kavēt Līguma saistību 

izpildi; 

6.3.3. pēc Līguma 5.13. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas, nekavējoties ierasties pie 

Pasūtītāja, paziņojumā norādītajā adresē, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Līguma 

5.13. apakšpunktā noteikto aktu; 

6.3.4. novērst konstatētos trūkumus vai apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām saskaņā 

ar Līguma 5.16. apakšpunktā noteikto kārtību. 

6.3.5. kopā ar piegādātajām precēm, kas atbilst Līguma noteikumiem, iesniegt Pasūtītājam preču 

pavadzīmi - rēķinu. 

6.4. Piegādātāja tiesības: 

6.4.1. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātām kvalitatīvām precēm 

Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā; 

6.4.2. saņemt no Pasūtītāja preču piegādei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju. 

7. Pušu atbildība 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

7.2. Piegādātājs ir atbildīgs par: 

7.2.1. par preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumiem, preču 

kvalitāti, to drošu lietošanu, tai skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām 

personām var tikt nodarīti nekvalitatīvu preču piegādes un lietošanas rezultātā.  

7.2.2. Līgumā noteiktā preču garantijas remonta laika ievērošanu 

7.3. Ja Piegādātājs nepiegādā preces Līgumā noteiktajā termiņā un/ vai apjomā, tad Pasūtītājam ir 

tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no pārējo ar šo Līgumu uzņemto vai no tā izrietošo 

saistību izpildes un zaudējumu segšanas. 

7.5. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ neveic samaksu Piegādātājam par piegādātajām precēm Līgumā 

noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt 

līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas. 

7.6. Puses atbild sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepilnīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām 

personām par nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.7. Puses garantē, ka Līgumu paraksta to likumiskie pārstāvji vai pilnvarotās personas. Pretējā 

gadījumā visu atbildību par Līguma saistību izpildi uzņemas attiecīgi Pasūtītājs un/vai 

Piegādātājs. 

7.8. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

8. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 

8.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Visi Līguma 

grozījumi, pielikumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi stājas spēkā dienā, kad Puses tos ir parakstījušas. 
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8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot Piegādātājam rakstveida 

paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu, ierakstītā vēstulē 

vai ar kurjerpastu šādos gadījumos: 

8.2.1. Piegādātājs ir nokavējis Līgumā noteikto preču piegādes termiņu, un nokavējums ir 

sasniedzis vairāk, kā 30 (trīsdesmit) darba dienas; 

8.2.2. Piegādātājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošas preces; 

8.2.3. Piegādātājs darbojas pretrunā normatīvajiem aktiem; 

8.2.4. Piegādātāja likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā; 

8.2.5. kad to konkrēti un tikai zināmos apstākļos atļauj normatīvie akti. 

8.3. Ar Līguma 8.2. apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienu Puses uzskata, Līgums ir 

izbeigts. 

8.4. Ja Pasūtītājs izmanto savas 8.2. apakšpunktā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 

tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Piegādātājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10% 

(desmit procenti) apmērā no neizpildītās Līgumcenas. 

8.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu sankciju piemērošanas, ja 

Pasūtītājam nav pieejams finansējums, kurš tiek piešķirts pamatojoties uz Pasūtītāja un 

Labklājības ministrijas savstarpēji noslēgto līgumu LM 2017/24-1-04/09, kā arī sakarā ar 

Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja tiesību, pienākumu un 

saistību pārņēmējs neturpina veikt funkcijas vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis 

Līgums, vai arī veic šīs funkcijas vai uzdevumus samazinātā apjomā. 

9. Strīdu risināšanas kārtība 

9.1. Jebkuras domstarpības, nesaskaņas vai strīdus, kas Pušu starpā var rasties Līguma izpildes 

laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta 30 

(trīsdesmit) dienu laikā, tad strīdi tiks risināti LR tiesā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un 

Līguma noteikumiem. 

9.2. Visas pretenzijas, kas Pusēm rodas vienai pret otru, ir noformējamas rakstveidā. Pretenzijas 

uzskatāmas par iesniegtām, ja tās nosūtītas otrai Pusei ar ierakstītu vēstuli, kurjerpastu vai 

nodotas pret parakstu otras Puses pārstāvim. 

10. Nepārvarama vara un ārkārtēja rakstura apstākļi 

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

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

pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, valsts un pašvaldības institūciju rīcība un to 

izdotie normatīvie akti, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās 

saistības, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei. 

10.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā ziņo 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 (ja pastāv institūcija, kuras 

kompetencē ir izsniegt izziņu par konkrētajiem apstākļiem). 

11. Citi noteikumi 

11.1. Puses piekrīt un apstiprina, ka Līgumu slēdz, saskaņojot Pušu, gribu, kas radusies brīvi - bez 

maldības, viltus vai spaidiem, Pusēm labprātīgi un pilnīgi vienojoties, un Puses saprot Līguma 

saturu. 
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11.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

11.3. Jebkādi mutvārdos izteikti Līguma papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem un 

visas izmaiņas, un papildinājumi attiecībā uz Līgumu stāsies spēkā tikai pēc to noformēšanas 

rakstveidā un Pušu parakstīšanas. 

11.4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

11.5. Katrai Pusei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, ir jāpaziņo otrai Pusei par savas 

juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu. 

11.6. Pasūtītājs Līguma saistību izpildes jautājumu risināšanai un citu no Līguma satura un būtības 

izrietošo darbību veikšanai norīko pilnvaroto personu: VTPC vadītāju Ligitu Nelsoni, tālruņa 

numurs: 67185450, e-pasta adrese: ligita.nelsone@tpc.nrc.lv, kuras kompetencē ietilpst: 

11.6.1. pieņemt Piegādātāja piegādātās preces un, nepieciešamības gadījumā, organizēt akta 

sastādīšanu nekvalitatīvu preču piegādes gadījumā, kas atklājies jau pēc preču pieņemšanas; 

11.6.2. dot Piegādātājam norādījumus attiecībā uz preču piegādēm un citu ar Līguma saistību izpildi 

saistītu jautājumu risināšanā; 

11.6.3. parakstīt piegādāto preču pavadzīmes – rēķinus. 

11.7. Piegādātājs Līguma saistību izpildes jautājumu risināšanai un citu no Līguma satura un būtības 

izrietošo darbību veikšanai norīko pilnvaroto personu: produktu speciālisti Sigitu Kalniņu, 

mobilā tālruņa numurs: 29285456, e-pasta adrese: sigita.kalnina@arbor.lv.  

11.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz pamatteksta 3 (trīs) lapām ar 3 

(trīs) Līguma pielikumiem katrs. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie 

Piegādātāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11.9. Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem, tie Pusēm 

ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot. 

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
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