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LĪGUMS 
par biroja apmeklētāju krēslu piegādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2018/19) 
 

                                          Līguma reģistrācijas Nr. 8/2018- _______ 

                                    CEF1 līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 A 34 

 

 
Rīgā    2018. gada 1. augustā 
 
 

 

RB Rail AS, reģistrācijas Nr. 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010 
(Pasūtītājs), tā valdes locekļa _________ personā un valdes locekļa __________ personā, kuri rīkojas uz 2018. 
gada _________ pilnvaras pamata no vienas puses,  

un 

SIA “Rīgas Krēslu Fabrika” , reģistrācijas nr. 50003439641, juridiskā adrese: Rīga, Konsula iela 19, LV-1007 
(Piegādātājs) , tā valdes locekļa ___________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata no otras puses, 
 
turpmāk abi kopā saukti kā katrs atsevišķi – Puse, kopā - Puses, 
 
pamatojoties uz atklāta konkursa ,,Biroja apmeklētāju krēslu piegāde” identifikācijas Nr.  RBR 2018/19 
(Konkurss), rezultātu, noslēdz šādu līgumu (Līgums): 
 
 

1. Līguma priekšmets un termiņš 
 
1.1. Pasūtītājs pasūta un pieņem, bet Piegādātājs piegādāt un samontēt, kā arī uzstādīt, krēslus (Preces) 

Pasūtītāja norādītajās biroja telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 8-7, Rīgā, LV-1010, atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai (Līguma 1. pielikums (Tehniskā specifikācija )), Piegādātāja iesniegtajam finanšu un 
tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2. pielikums (Piedāvājums)), Līguma noteikumiem un Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Piegāde). 

1.2. Piegādātājs veic Piegādi 2 (divi) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
 

2. Līguma cena un norēķinu kārtība 
 
2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir 9 820,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti 

divdesmit euro un 00 centi). Līguma summa ar PVN ir 11 882,20 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi 
simti astoņdesmit divi euro un 20 centi).  PVN apmērs ir 2 062,20 EUR (divi tūkstoši sešdesmit divi 
euro un 20 centi) . 

2.2. Piedāvājumā norādītās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. 
2.3. Pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču Piegādes un rēķina saņemšanas 

no Piegādātāja uz e-pasta adresi: invoices@railbaltica.org,  un Preču nodošanas – pieņemšanas akta 
abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu uz šādu norēķinu kontu:  
Saņēmējs: SIA ,,Rīgas Krēslu Fabrika” 
Banka: ______________ 
IBAN: _______________ 
Maksājuma mērķis: par piegādātajām Precēm saskaņā ar CEF1 līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M 
2014/1045990 aktivitāte Nr. A34). 

2.4. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu no sava bankas konta uz Piegādātāja 
Līgumā norādīto bankas kontu. 

 
3. Piegādes kārtība un izpilde  

 

                                                
1 Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) -Transport Sector Agreement No 
INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 
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3.1. Piegādes izpildes termiņš ir 2 (divi) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
3.2. Pirms Preču piegādes un uzstādīšanas Piegādātājs saskaņo piegādes, montāžas un uzstādīšanas un laiku 

ar Lauru Buividu, tālruņa nr. +371 25419662, 
e-pasts: laura.buivida@railbaltica.org.   

3.3. Piegādātājs apņemas piegādāt un uzstādīt Pasūtītājam Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam 
atbilstošas un kvalitatīvas Preces. Piegādātājs ir atbildīgs par Piegādi termiņā, Preču kvalitāti un 
atbilstību Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam. Preču nodošanas – pieņemšanas akts, 
kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc Piegādes, kā arī Preču 
atbilstības un kvalitātes atbilstības pārbaudes Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam. 

3.4. Pasūtītājs 5 (pieci) darba dienu laikā pēc pilnīgas Preču piegādes, montāžas un uzstādīšanas veic Preču 
atbilstības un darbības pārbaudi atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Piegādātāja 
iesniegtajam Piedāvājumam un Līguma noteikumiem. 

3.5. Ja Pasūtītājs, pieņemot Preces, konstatē Preču kvalitātes trūkumus vai neatbilstību Tehniskajai 
specifikācijai un/vai Piedāvājumam, Pasūtītājs sagatavo defektu aktu (Defektu akts), minot konstatētos 
trūkumus. Secīgi, Pasūtītājs noteic Defektu aktā norādīto defektu novēršanas laiku, kas nevar pārsniegt 
2 (divi) nedēļas no Defektu akta parakstīšanas brīža, un ir saistošs Piegādātājam. Šādā gadījumā Preču 
nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc Defektu aktā minēto defektu novēršanas. Defektu aktā 
minēto defektu novēršana nedod tiesības Piegādātājam uz Līgumā noteiktā Līguma izpildes termiņa 
pagarinājumu, kā arī neatbrīvo no atbildības par Līguma izpildi. 

3.6. Preces skaitās pieņemtas brīdī, kad Pasūtītājs ir parakstījis Preču nodošanas – pieņemšanas aktu. 
3.7. Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, Defektu aktu un pretenzijas no Pasūtītāja puses paraksta biroja 

vadītāja Laura Buivida. 
3.8. Ja Piegādātājs atsakās novērst Defektu aktā minētos Defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties 

vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot Piegādātāju. Šādā gadījumā Piegādātājs 5 (pieci) 
darba dienu laikā par saviem līdzekļiem demontē uzstādītās Preces un sakārto Preču uzstādīšanas vietas, 
atjaunojot to agrāko stāvokli (pirms Preču piegādes, montāžas un uzstādīšanas). 

 
4. Garantijas saistības un garantijas apkalpošana 

 
4.1. Precēm tiek noteikta garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Preču nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienas. 
4.2. Ražotāja garantija tiek attiecināta uz visām Preces komponentēm. 
4.3. Piegādātājs garantē, ka Prece ir kvalitatīva, atbilst Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un 

Piedāvājumam, atbilst spēkā esošajiem Latvijas standartiem un visām Eiropas Savienības izvirzītajām 
Preču kvalitātes un citām prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai. 

4.4. Ja Līguma 4.1. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē Preču defektus, kuri netika atklāti, pieņemot 
Preces, vai Preču lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kas ir radušies Piegādātāja vainas vai Preču 
neatbilstības dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam Garantijas laikā, nosūtot tās 
elektroniski uz Piegādātāja e-pastu: __________  

4.5. Piegādātājs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 4.4. punktā noteiktās pretenzijas 
nosūtīšanas brīža apņemas par saviem līdzekļiem novērst vai izlabot Preču trūkumus. 

4.6. Gadījumā, ja Piegādātājs atsakās novērst 4.4. punktā minētajā pretenzijā norādītos defektus vai 4.5. 
punktā noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 4.1. punktā noteiktajā garantijas laikā konstatētos Preču 
defektus, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai piesaistīt trešās personas. Visus izdevumus, kuri 
saistīti ar Defektu aktā un/vai 4.1. punktā noteiktajā garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un 
kurus atbilstoši Līguma 4.4. punktam novērš trešās personas, apmaksā Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā no Pasūtītāja rēķina sagatavošanas dienas. 

 
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 
5.1.1. nodrošināt telpu apskati ar Piegādātāju saskaņotajā laikā; 
5.1.2. nodrošināt pārstāvi Preces pieņemšanai un pavaddokumentu parakstīšanai; 
5.1.3. norēķināties par Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
5.1.4. pieņemt Preci un parakstīt pavaddokumentus, nekavējoties pārbaudot tās kvalitāti (ja iespējams) un 

daudzumu. 
5.2. Pasūtītājam ir tiesības: 
5.2.1. nepieņemt Preci un neapmaksāt to, ja piegādātā Prece ir nekvalitatīva, neatbilstoša Līguma 

noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja uzstādīšanas laikā Precei ir radušies defekti un/vai 
Prece piegādāta mazākā daudzumā par Preču pieņemšanas – nodošanas aktā norādīto daudzumu. 
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6. Piegādātāja pienākumi un tiesības 

6.1. Piegādātājs apņemas: 
6.1.1. Izgatavot, piegādāt, samontēt un uzstādīt Preci saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem; 
6.1.2. uzmērīt Pasūtītāja telpas pirms Preču izgatavošanas uzsākšanas un pirms Līguma izpildes;  
6.1.3. pirms Preces izgatavošanas saskaņot ar Pasūtītāju izmantojamos materiālus, dizainu, detaļzīmējumu, 

stiprinājumus, toņus un furnitūru;  
6.1.4. piegādāt, samontētun uzstādīt Preces ar savu transportlīdzekli un darbaspēku; 
6.1.5. Preces piegādes, montāžasun uzstādīšanas darbus veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā darba laikā; 
6.1.6. Preču piegādes un uzstādīšanas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo 

darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības; 
6.1.7. ievērot visas Pasūtītāja prasības attiecībā uz Preces dizainu, krāsu, izvietojumu, piegādes vietu un 

termiņiem; 
6.1.8. sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju par Preču izgatavošanu, piegādi, montāžu lietošanu 

un uzstādīšanu, kā arī izsniegt Pasūtītājam visas ar Precēm saistītās atbilstības deklarācijas, sertifikātus, 
specifikācijas, instrukcijas, garantijas dokumentus, aprakstus, un citus dokumentus, kas parastos 
apstākļos attiecas uz Precēm un Piegādi; 

6.1.9. uzstādīt Preces, nenodarot zaudējumus Pasūtītājam, kā arī nebojājot telpas. 
6.2. Piegādātājam ir tiesības: 
6.2.1. pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kas nepieciešami Līguma izpildes  nodrošināšanai. 
 

7. Pušu atbildība 
 
7.1. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto Preču apmaksas termiņu, Piegādātājam ir tiesības piemērot 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā neapmaksātās summas 
bez PVN par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā 
neapmaksātās summas. Pircējs līgumsodu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Piegādātāja rēķina 
par līgumsoda piemērošanu iesniegšanas dienas Pasūtītājam. 

7.2. Ja Piegādātājs nepiegādā un/vai neizsniedz Pasūtītājam Preci Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam 
ir tiesības Piegādātājam piemērot līgumsodu par katru no pārkāpumiem 0,5% (nulle komats pieci 
procenti) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 
(desmit procenti) no neizpildītās Līguma summas par katru gadījumu. Piegādātājs līgumsodu apmaksā 
10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsoda piemērošanu saņemšanas dienas 
Piegādātājam. 

7.3. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nepiegādā Līguma noteikumiem atbilstošu Preci 
pēc Defektu akta sastādīšanas vai nenovērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus un neizpilda 
garantijas saistības, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 10% (desmit procenti) 
apmērā no Līguma kopējās summas. Piegādātājs līgumsodu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no 
Pasūtītāja rēķina par līgumsoda piemērošanu iesniegšanas dienas Piegādātājam. 

7.4. Gadījumā, ja Piegādātājs piegādā Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam neatbilstošu Preci 
(nekvalitatīvu Preci), kā rezultātā Pasūtītājam rodas zaudējumi, Piegādātājs tos sedz pilnā apmērā. 

7.5. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Preču kvalitāti vai atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām, tad 
Pasūtītājam ir tiesības pēc tā izvēles: 

7.5.1. pieņemt Preces daļēji, proporcionāli samazinot Līguma summu; 
7.5.2. nepieņemt Preces un vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļā par neatbilstošo Preču 

pirkumu un piegādi, attiecīgi uzdodot Piegādātājam uz tā rēķina izvest neatbilstošās Preces. 
7.6. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju trešajām personām no Līguma izrietošo 

maksājumu piedziņas veikšanai, kā arī gadījumos, kad to nosaka normatīvi akti. 
7.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēja savstarpēja ieskaita kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo 

naudas summu par pieņemto Preci tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda 
summa Piegādātājam, vai ieturēt līgumsodu no Piegādātājam paredzētajiem maksājumiem 

7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
 

8. Nepārvarama vara 
 

8.1. Ar nepārvaramu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst 
vai ietekmēt, un, par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora 
akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un 
rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz 
nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai. 
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8.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas 
nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba  dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas 
rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ. 

8.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no 
saistību izpildes. 

8.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katra 
puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi. 

8.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras 
Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem. 

 
 
 

9. Grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana 
 

9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 
9.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos 

parakstījušas abas Puses. 
9.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie atbilst Publisko iepirkuma likuma prasībām. 
9.4. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
9.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: 
9.5.1. Piegādātājs vismaz 3 (trīs) reizes kavē Preču piegādes termiņu vai iestājas Līguma 7.5. punktā 

norādītais nosacījums; 
9.5.2. Piegādātāja saimnieciskā darbība ir apturēta; 
9.5.3. tiesā tiek ierosināta Piegādātāja maksātnespēja vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās 

aizsardzības) procesa lieta; 
9.5.4. Piegādātājs ir apzināti sniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences 

principus, vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības; 
9.5.5. tiek pārkāptas Līguma 3. pielikumā (piegādātāja deklarācija) norādītās saistības 
9.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs vismaz 3 (trīs) 

reizes nav ievērojis līgumsoda apmaksas termiņu. 
9.7. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu paziņojuma 

par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā) dienas. 
9.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Piegādātājam 7 (septiņi) dienas 

iepriekš. 
 

10. Vispārīgie noteikumi 
 

10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina 
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas 
Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

10.2. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu 
norādītajām elektroniskā pasta adresēm no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 

10.3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. 
Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem 
noteikumiem. 

10.4. Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu 
maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (pieci) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas 
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu 
saistību un tiesību pārņēmējiem. 

10.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai 
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.7. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu 
interpretācijai. 

10.8. Bez Pasūtītāja iepriekšēja rakstveida saskaņojuma saņemšanas, Piegādātājs neatklāj trešajām personām 
nekādu informāciju, kuru Pasūtītājs ir noteicis par ierobežotas pieejamības vai konfidenciālu, ieskaitot, 
bet ne tikai šādu informāciju vai datus: paredzamo projektu raksturs, to izpētes un/vai attīstības veidi, 
tai skaitā dati, kas attiecas uz minēto priekšmetu, produkti, klienti, piegādātāji, personiska rakstura 
identificējoša informācija, cenas, izmaksas, zinātība jeb know-how, stratēģijas, programmas, procesi, 
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prakse, kā arī ierobežotas pieejamības un konfidenciāla informācija, kuru Piegādātājs ir saņēmis no 
trešajām personām. Šādi konfidencialitātes pienākumi bez ierobežojumiem attiecas uz rakstveida 
dokumentāciju, mutiski atklāto informāciju, uz vizuālu novērojumu rezultātā gūtiem atklājumiem, kā arī 
uz elektroniskā formā gūtiem ar Pasūtītāju un tā darbību saistītajiem atklājumiem, kurus Piegādātājs 
iegūst Līguma izpildes rezultātā, un kuri, saprātīgi spriežot, var radīt konfidenciāli aizsargājamu 
informāciju. Piegādātājam ir jānodrošina, lai tā darbinieki, piegādātāji, apakšuzņēmēji un to pārstāvji, 
kas ir iesaistīti šī Līguma izpildē, aizsargātu konfidenciālu informāciju. 

10.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (nosūta Pieprasījumu, saskaņo Preču 
pavadzīmes, sagatavo aktus un pretenzijas) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas: 

10.9.1. no Pasūtītāja puses – Laura Buivida, Biroja vadītāja, tālruņa nr.: +371 25419662, 
 e-pasts: laura.buivida@railbaltica.org;  

10.9.2. no Piegādātāja puses – __________, valdes loceklis, , tālruņa nr.: +371 __________, 
 e-pasts: ____________.  

10.10. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, 
un to apliecina, parakstot Līgumu. 

10.11. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz 14 (četrpadsmit) lapām, no kurām: 
10.11.1. Līguma pamatteksts uz 5 (pieci) lapām; 
10.11.2. Līguma 1. pielikums - Tehniskās specifikācijas uz 1 (viens) lapas; 
10.11.3. Līguma 2. pielikums - Piedāvājums uz 5 (pieci) lapām; 
10.11.4. Līguma 3. pielikums - Piegādātāja deklarācija uz 3 (trīs) lapām. 
10.12. Abi līguma teksti ir identiski, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja un otrs pie Piegādātāja. 
 

11. Pušu rekvizīti un paraksti  
 
 

   PASŪTĪTĀJS:                                                                            PIEGĀDĀTĀJS: 
 

RB Rail AS  SIA “Rīgas Krēslu Fabrika ” 

Reģistrācijas Nr. 40103845025 Reģistrācijas Nr. 50003439641 
Adrese: K.Valdemāra iela 8-7, Rīga, Latvija, LV-1010 Adrese: Konsula iela 19, Rīga, LV-1007 
Bankas rekvizīti: Bankas rekvizīti:  
Banka: _____________ Banka:______________ 
SWIFT kods: __________ SWIFT kods: __________ 
Konts: ___________________    Konts: _______________ 
 
 
 
 
_________________________________ 
_____________ 
Valdes loceklis 

 
 
 
 

__________________________________ 
____________ 
Valdes loceklis 

 
 
 
 
 
 
______________________ 
______________ 
Valdes loceklis  
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1. PIELIKUMS 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – krēsli biroja telpu vajadzībām 

 
 Nr. 
p.k. 

Nosaukums Minimālās tehniskās/kvalitātes prasības un izmēri Mērvienība Skaits Attēls 

1 Apspriežu telpas 
krēsls 

Konstrukcijas raksturojums:  
Regulācija: “Tilting” tipa mehānisms ar augstuma regulāciju un atgāzuma 
pretestības regulāciju. 
Sēde: Plastikāta sēde, ar audumu tapsēts sēdes spilvens. 
Atzveltne: Plastikāta atzveltne, ar audumu tapsēts atzveltnes spilvens. 
Audums: Medley vai ekvivalents. Augstas kvalitātes ugunsdrošs mēbeļu audums 
(nodilumizturība vismaz 70'000 cikli (Martindale), uguns noturība saskaņā ar EN 
1021-1&2). 
Roku balsti: hromēta metāla stieņa ar plastikāta uzlikām. 
Pamatne: Hromēta tērauda 5-staru bāze, D=692mm. Riteņi D = 50mm ar gumijas 
apvalku, paredzēti mīkstam grīdas segumam. 

gab. 50 Flexx vai ekvivalents 

 

Apdare un krāsa:  
Mēbeļu krāsu saskaņot ar pasūtītāju. 
Izmēri: 
550x540xH=824 – 944mm  
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2.PIELIKUMS 
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3 .  P I E L I K U M S  

 

P I E G Ā D Ā T Ā J A  D E K L A R Ā C I J A  

Es, apakšā parakstījies  SIA “Rīgas Krēslu Fabrika” , reģistrācijas Nr. 50003439641, pilnvarotais 
pārstāvis apņemos: 

1. Bez jebkādas diskriminācijas, ievērot darbinieku tiesības brīvi organizēt, veicināt un aizstāvēt savas 
intereses un vadīt kopīgas sarunas, kā arī pasargāt attiecīgos darbiniekus no jebkādas darbības vai 
cita veida diskriminācijām, kas saistītas ar darbinieku tiesībām dibināt, darboties arodbiedrībās un 
slēgt koplīgumus; 

2. Neizmantot jebkādas formas piespiedu vai obligāto darbu, tai skaitā, bet ne tikai, nenodarbināt 
cilvēkus pret viņu pašu gribu, kā arī nepieprasīt ‘depozītu’ iemaksu vai personu apliecinošus 
dokumentus, uzsākot darba tiesiskās attiecības; 

3. Nenodarbināt: (a) bērnus vecumā līdz 14 gadiem vai vecākus jauniešus, ja to vecums nesasniedz valsts 
vai valstu, kur pilnīgi vai daļēji tiek izpildīts līgums, normatīvajos aktos noteikto minimālo 
nodarbinātības vecumu vai vecumu, līdz kuram valstī vai valstīs noteikta obligātā izglītība, attiecīgi, 
kurš nosaka lielāku vecumu; (b) personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, lai izpildītu darbu, kas pēc 
rakstura un apstākļiem, kuros darbs tiek izpildīts, kaitēs šo personu veselībai, drošībai vai tikumiem; 

4. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un attieksmi attiecībā uz nodarbinātību un profesiju un bez jebkādas 
diskriminācijas – neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, reliģiskās vai politiskās 
pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes vai citu valstu vai valstu, kur pilnīgi vai daļēji tiek izpildīts 
līgums, normatīvajos aktos minēto iemeslu dēļ; 

5. Regulāri, nepārsniedzot viena mēneša intervālu, izmaksāt attiecīgajiem darbiniekiem pilnu darba 
algu, tiešā un likumiskā veidā; uzturēt atbilstošu šo maksājumu uzskaiti. Atskaitījumi no algas tiks 
veikti saskaņā ar nosacījumiem un apjomu, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos, regulās vai 
koplīgumos, un attiecīgie darbinieki tiks informēti par šiem atskaitījumiem katra maksājuma laikā. 
Darba algām, darba laikam un citiem darba nosacījumiem jābūt vienlīdz labvēlīgiem kā labākajiem 
vietējiem apstākļiem (piemēram, nosacījumi, kas iekļauti (i) koplīgumos, kas attiecas uz lielāko daļu 
darba devēju un darba ņēmēju; (ii) šķīrējtiesas lēmumos; vai (iii) piemērojamos normatīvajos aktos 
vai regulās), kas attiecināmi uz tās pašas industrijas vai nozares līdzīga rakstura darbu jomā, kurā tiek 
izpildīts darbs; 

6. Nodrošināt, ciktāl praktiski iespējams, ka: (a) darba vietas, tehnika, aprīkojums un piegādātāja 
kontrolē esošie procesi ir droši un nerada riskus veselībai; (b) ķīmiskās, fiziskās un bioloģiskās vielas 
un līdzekļi, kas atrodas piegādātāja kontrolē nerada riskus veselībai, un tiek piemēroti atbilstoši 
drošības pasākumi; un (c) kur nepieciešams, tiek nodrošināti piemēroti aizsargtērpi un aizsarglīdzekļi, 
lai novērstu, ciktāl praktiski iespējams, negadījumu riskus un nelabvēlīgu ietekmi uz veselību; 

7. Atbalstīt un respektēt starptautiski atzītās cilvēktiesības un neiesaistīties cilvēktiesību pārkāpumos; 

8. Radīt un uzturēt vidi, kurā pret visiem darbiniekiem izturas ar cieņu un respektu, un nepielietot 
nekādus vardarbības, seksuālās ekspluatācijas vai izmantošanas draudus, nekādas verbālās vai 
psiholoģiskās uzmākšanās vai ļaunprātīgu izmantošanu. Ne barga vai necilvēcīga attieksme, ne 
ietekmēšana vai miesas sodi, kā arī jebkāda veida draudi par šādām darbībām, netiks tolerēti; 

9. Pielietot efektīvu vides politiku un ievērot spēkā esošos tiesību aktus un regulas attiecībā uz vides 
aizsardzību, kad vien iespējams, atbalstīt piesardzīgu pieeju vides jautājumos, uzsākt iniciatīvas, lai 
veicinātu lielāku atbildību par vidi un videi draudzīgu tehnoloģiju izplatību, kas sekmēs pareizu 
aprites cikla praksi; 

10. Identificēt un uzraudzīt ķīmiskos un citus materiālus, kas apdraudētu vidi noplūdes gadījumā, lai 
nodrošinātu drošu apstrādi, kustību, uzglabāšanu, pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu un 
atbrīvošanos no tiem; 

11. Pirms atbrīvošanās no notekūdeņiem, kā arī saimnieciskās darbības un rūpniecisko procesu rezultātā 
iegūtajiem un sanitāro iekārtu radītajiem cietajiem atkritumiem, tos uzraudzīt, kontrolēt un attiecīgi 
apstrādāt; 

12. Pirms atbrīvošanās no gaistošajām organisko savienojumu, aerosolu, korodantu, daļiņu, ozona slāņa 
noārdošajām un saimniecisko darbību rezultātā iegūto sadedzināšanas blakusproduktu emisijām, tās 
uzraudzīt, kontrolēt un attiecīgi apstrādāt; 

13. Visu veidu atkritumus, ieskaitot ūdens un enerģijas atkritumus, samazināt vai izskaust tos to 
pirmavotā vai arī pielietojot tādas darbības kā ražošanas, apkopes un iekārtu procesu pārveidošanu, 
materiālu substitūciju, saglabāšanu, pārstrādāšanu un atkārtotu izmantošanu; 
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14. Ievērot augstākos morāles un ētikas standartus, ievērot vietējos tiesību aktus un neiesaistīties nekāda 
veida korupcijā, tajā skaitā, bet ne tikai, izspiešanā, krāpšanā vai kukuļošanā; 

15. Darīt zināmu (a) jebkuru situāciju, kas var izrādīties interešu konflikts, tajā skaitā, bet ne tikai, ja kāds 
Piegādātājs vai ar Piegādātāju saistīts uzņēmums ir veicis ieteikumus Labuma Guvējam vai 
Īstenošanas struktūrai vai kādā citā veidā bijis iesaistīts iepirkuma procesa sagatavošanā; un (b) ja 
kāds Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru pārstāvis, profesionālis līgumattiecībās ar Labuma 
Guvēju vai Īstenošanas struktūru vai apakšuzņēmējs ir jebkādā veidā tieši vai netieši ieinteresēts 
Piegādātāja saimnieciskajā darbībā vai tam ir jebkāda veida ekonomiskās saiknes ar Piegādātāju; 

16. Nepiedāvāt Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru darbiniekiem nekāda veida labumus, 
piemēram, bezmaksas preces vai pakalpojumus, darba vai ieņēmumu gūšanas iespējas ar mērķi 
veicināt Piegādātāja uzņēmējdarbību ar Labuma Guvējiem vai Īstenošanas struktūrām; 

17. Atturēties no iespējamas darba vietas piedāvāšanas tā brīža Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru 
darbiniekiem, kā arī bijušajiem Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru darbiniekiem, kas piedalījās 
iepirkuma procesā un uz kuriem saskaņā ar tiesību aktiem attiecas juridiski ierobežojumi materiālu 
labumu gūšanai vai darba tiesisko attiecību dibināšanai ar kādu no Piegādātājiem, kas piedalījies 
kāda iepirkuma procesā vai uz kuru attiecas līdzīgi attiecināmos normatīvajos aktos noteiktie 
ierobežojumi, attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos; 

18. Veicināt, ka mani iespējamie uzņēmējdarbības partneri pieņem šajā Piegādātāja Deklarācijā 
uzskaitītos principus, un sekmēt, ka mani piegādātāji īsteno šajā Piegādātāja Deklarācijā uzskaitītos 
principus; 

19. Neiepirkt preces, darbus un pakalpojumus no citiem Piegādātājiem: 

a. kuri vai kuru Valdes locekļi vai Padomes locekļi vai Piegādātāja iepirkumu veicēji vai cita persona, kas 
tiesīga pārstāvēt Piegādātāju darbībās ar apakšuzņēmējiem, ir vainojami, kādā no sekojošajiem 
noziegumiem un sodīti ar prokurora lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā, kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams: 

i. kukuļu ņemšanā, kukuļu došanā, kukuļu piesavināšanā, kukuļošanas starpniecībā, aizliegta labuma 
gūšanu vai komerciālā uzpirkšanā; 

ii. izvairīšanās no nodokļu un līdzīgu samaksu maksāšanas; 

iii. krāpšanā, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanā; 

iv. terorismā, terorisma finansēšanā, aicinājumā uz terorismu, terorisma draudu izteikšanā vai personu 
vervēšanā un apmācībā terora aktu veikšanā;  

a. kuri, ar kompetentas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams, ir vainojami darba tiesību pārkāpumā:  

i. nodarbinot vienu vai vairākus pilsoņus, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un, kas 
nelikumīgi uzturas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā; 

ii.      nodarbinot vienu personu bez rakstveidā noslēgta darba līguma, piemērojamajos normatīvajos aktos 
un regulās norādītajā laika periodā neiesniedzot par attiecīgo personu informatīvu deklarāciju, kas 
jāiesniedz par personām, kas uzsāk darbu;  

b. kuri, ar kompetentas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams, ir vainojami konkurences tiesību pārkāpumā par vertikālu vienošanos, kā mērķis ir 
ierobežot pircēja iespējas noteikt tālākpārdošanas cenas, vai horizontālu karteļa vienošanos, izņemot, 
kad atbildīgā iestāde, kurai jānosaka konkurences tiesību pārkāpuma esamību, ir kandidātu vai 
pretendentu atbrīvojusi no vai samazinājusi soda naudu iecietības programmas ietvaros; 

b. kuriem ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums; tādā gadījumā es 
izvērtēšu attiecīgā Piegādātāja iespēju piedalīties iepirkumā), kuru saimnieciskā darbībā ir apturēta 
vai kuram ir uzsākta bankrota procedūra vai kurš tiek likvidēts; 

c. Kuram valstī, kurā tiek rīkots iepirkums vai Piegādātājs ir reģistrēts vai ir pastāvīgā dzīvesvieta, ir 
nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
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Paraksts: ______________________________________________ 

SIA “Rīgas Krēslu Fabrika” valdes loceklis ____________ 

attiecīgajā valstīm pārsniedz parāda slieksni, kāds noteikts attiecīgās valsts publisko iepirkumu 
normatīvajos aktos. 


