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LĪGUMS Nr.151A0372 
Pasažieru liftu piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana 

 
Rīgā,                                                                                                       2015.gada 22. septembrī 
 
Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, 

Reģ.Nr. 90000014902,  tās  direktores Astras Bukulītes  personā,  kura  rīkojas  saskaņā  ar  

nolikumu, turpmāk tekstā saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses, un AS “Latvijas lifts – 

Šindlers”, reģistrācijas numurs 50003109841 , juridiskā adrese Brīvības iela 200 b, Rīga, LV - 

1012, tās valdes priekšsēdētāja Vitolda Līkuma personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem , 

turpmāk šā līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses, kopā tekstā sauktas - Puses, katrs 

atsevišķi - Puse, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem, spaidiem un viltus, saskaņā ar 

atklāta konkursa „Pasažieru liftu piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana”, 

identifikācijas Nr. LU RMK 2015/6, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk - 

Piedāvājums), noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - Līgums) ar šādiem nosacījumiem: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), 

Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), Līguma/darbu izpildes laika grafiku (Līguma 

pielikums Nr.3), ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem apņemas: 
1.1.1. Veikt divu liftu piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 
1.1.2. Pirms darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes 

izsniegtu būvatļauju Nr. BV-15-329-abv/V izstrādātas projekta daļas - 
būvkonstrukcijas, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības 
sistēmas, darbu organizēšanas projekts, tehnoloģiskā daļa. Tikai pēc projekta 
apstiprināšanas Rīgas pilsētas būvvaldē atļauts uzsākt darbus. 

1.1.3. Veikt esošo liftu demontāžu un utilizāciju; 
1.1.4. Veikt jauno liftu uzstādīšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju; 
1.1.5. Veikt jauno liftu pieslēgšanu pie elektrotīkliem; 
1.1.6. Veikt liftu regulēšanu un palaišanu darbībā; 
1.1.7. Šahtas durvju aiļu un sliekšņu apdare katrā stāvā līdzīgi esošajai; 
1.1.8. Veikt liftu sertifikāciju; 
1.1.9. Nodot jauno liftus ekspertu organizācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”; 
1.1.10. Reģistrēt liftus Bīstamo iekārtu reģistrā un saņemt ekspluatācijas atļauju; 
1.1.11. Veikt citus darbus, kuru nepieciešamība rodas liftu uzstādīšanas un nodošanas 

ekspluatācijā gaitā, lai kvalitatīvi izpildītu līguma saistības; 
1.1.12. Nodrošināt liftu un to montāžas darbu garantiju ne mazāk kā 60 (sešdesmit) 

mēnešus no Objekta (Līguma 1.1.1.-1.1.11. minēto darbu kopums) nodošanas 
ekspluatācijā brīža un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 
brīža; 

1.1.13. Nodrošināt liftu tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām 36 (trīsdesmit 
sešus) mēnešus no objekta nodošanas ekspluatācija brīža un nodošanas - 
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

1.2.Puses vienojas par šādiem Līgumā tekstā papildus izmantotajiem terminiem: 
1.2.1. Pasūtījums - Līguma 1.1. punktā minētās, kā arī visas citas Līguma izpildei 

nepieciešamās darbības, kopā. 
1.2.2. Iekārtas - Lifti. 
1.2.3. Darbi - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām veicamie 

liftu uzstādīšanu darbi. 
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1.2.4. Darbu vadītājs - Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā atbildīgais 
Darbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem, tai skaitā 19.08.2014. MK noteikumi Nr. 502, un 
Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.2.5. Objekts- Līguma 1.1.1.-1.1.11. minēto darbu kopums 
 
2. PASŪTĪJUMA IZPILDES TERMIŅŠ 
2.1.Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegtu būvatļauju Nr. BV-15-329-abv/V 4 (četru) 

nedēļu laikā pēc līguma slēgšanas jāiesniedz projekta daļas- būvkonstrukcijas, vēdināšana 

un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības sistēmas, darbu organizēšanas projekts, 

tehnoloģiskā daļa; 

2.2.Liftu piegāde (Līguma 1.1.1. punkts) jāveic 12 (divpadsmit) kalendāro nedēļu laikā no 

līguma spēkā stāšanas dienas; 
2.3.Līguma 1.1.2. – 1.1.11. apakšpunktā minētie darbi jāveic 10 (desmit) kalendāro nedēļu 

laikā no liftu piegādes brīža un saistīto dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas 
būvvaldē liftu uzstādīšanai (jāizpildās abiem nosacījumiem); 

2.4.Līguma 1.1.12. apakšpunktā minētā liftu un to montāžas darbu garantija jānodrošina ne 
mazāks kā 60 (sešdesmit) mēnešus no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža un nodošanas 
- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

2.5.Līguma 1.1.13. apakšpunktā minētā liftu tehniskā apkope un rezerves daļu nomaiņa 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām 
jānodrošina 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus objekta nodošanas ekspluatācijā brīža un 
nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

 
 

3. PASŪTĪJUMA IZPILDE 
3.1.Izpildītājs Līguma 1.1.1. apakšpunktā minētos darbus, t.i., liftu piegādi, veic saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem un iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1). 

3.2.Demontē un ar to uzstādīšanu un nodošanu saistītos darbus pilnā apjomā (atbilstoši 

Līguma 1.1.2. - 1.1.11. apakšpunktā minētajiem darbiem) veic abiem liftiem; 

3.3.Izpildītājs veic Līguma 1.1.2. - 1.1.11. apakšpunktos minētos darbus saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem  un  iesniegto  Tehnisko  piedāvājumu  (Līguma  pielikums  Nr.1)  noteiktajā 

kārtībā, kā arī ievērojot šādas Darbu veikšanai Pasūtītāja izvirzītas prasības un kārtību: 

3.3.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu Darbu veikšanu. 

3.3.2. Izpildītājs Darbus veic Līguma/darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos 

(Līguma pielikumā Nr.3). 

3.3.3. Izpildītājs, veicot Darbus, ievēro Līguma, Līguma pielikumu un citu Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasības. 

3.3.4. Izpildītājs veic nepieciešamas sagatavošanas darbības pirms Darbu uzsākšanas. 

3.3.5. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko piedāvājumu 

(Līguma pielikums Nr.1) un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir 

tiesīgs  atkāpties  no  Līguma nosacījumiem  un  Tehniskā piedāvājuma tikai  ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

3.3.6. Izpildītājs Darbos izmanto Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām 

atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus, materiālus un iekārtas. Citu 

būvizstrādājumu,   materiālu   un   iekārtu   izmantošanu   iepriekš   saskaņo   ar 

Pasūtītāju.  Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un 

instrukcijas. 

3.3.7. Izpildītājs Darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un 

speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas 

nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, 
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Izpildītājs   nekavējoties   nodrošina   citu   apakšuzņēmēju   vai   speciālistu   ar 

līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja 

apakšuzņēmēja vai speciālista darbība un/vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst 

Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes 

laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai 

speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt 

Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, 

šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu 

izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un/vai 

speciālistu aizstāšanu. 

3.3.8. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam. 

3.3.9. Izpildītājs nodrošina Darbu vadītāja telefonisku un elektronisku sasniedzamību 

darba dienu darba laikā no plkst 8.30 līdz 18.00 Darbu izpildes laikā. 

3.3.10. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes ne retāk kā 1 

(vienu) reizi mēnesī. Sanāksmēs Izpildītāju pārstāv Darbu vadītājs. Sanāksmē 

piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek 

protokolētas. 

3.3.11. Izpildītājs  iesniedz  Pasūtītājam  pārskatu  un  nodošanas-pieņemšanas  aktu  par 

pabeigtiem Darbiem (turpmāk -Darbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 

(piecu)  darbdienu  laikā  no  Darbu  nodošanas-pieņemšanas  akta  saņemšanas 

dienas  to  paraksta  vai  arī  nosūta  Izpildītājam  motivētu  atteikumu  pieņemt 

Darbus. Darbu nodošanas-pieņemšanas  akts  ir  pamats  maksājuma  izdarīšanai 

saskaņā ar Līgumu; 

3.3.12. Ja Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, 

kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad 

viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas 

metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības 

ilgumam. 

3.4.Izpildītājs veic Līguma 1.1.12. - 1.1.13. apakšpunktā minētos darbus: 

3.4.1. saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

3.4.2. saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 esošo „Tehnisko piedāvājumu” 

3.4.3. saskaņā ar ražotāja noteikto apkopes darbu apjomu un biežumu; 

3.4.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 
4. PASŪTĪJUMA  PIEŅEMŠANAS –NODOŠANAS NOTEIKUMI 
4.1.Izpildītāja piegādāto liftu (Līguma 1.1.1. apakšpunkts) nodošana - pieņemšana notiek abām 

Pusēm parakstot preču piegādes pavaddokumentu. 
4.2.Līguma 1.1.2. - 1.1.11. apakšpunktos minēto darbu nodošana - pieņemšana notiek šādā 

kārtībā: 
4.2.1. Pēc Darbu un visu citu nepieciešamo darbu pabeigšanas, kad Objekts ir gatavs 

pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) 
darbdienu laikā veic Objekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā 
Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas 
Republikas  normatīvajos  aktos  noteiktajām  prasībām,  konstatē,  ka  Darbi  nav 
pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina un Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz 
Darbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta 
Objekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
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4.2.2. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Darbu pieņemšanas Izpildītājs nodod 
Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju. 

4.2.3. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Pasūtītājs pieņem Objektu, Pasūtītājam un 
Izpildītājam parakstot Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

4.2.4. Izpildītājs pirms Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo 
Objektu un darbu izpildes vietu, tostarp izved būvgružus. Būvniecības atkritumi 
nododami pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
prasībām. 

4.2.5. Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, kā arī Objekta 
pieņemšana, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Objekta defektiem, kuri atklājas 
pēc Objekta pieņemšanas. 

4.3.Līguma 1.1.11.  apakšpunktā  minētās  liftu  tehniskajā  apkopē  veikto  darbu  nodošana  - 
pieņemšana notiek abām Pusēm parakstot attiecīgo nodošanas - pieņemšanas aktu šādā 
kārtībā: 

4.3.1. Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam parakstītu nodošanas - pieņemšanas 
aktu divos eksemplāros. 

4.3.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta 
saņemšanas  brīža  jānosūta  Izpildītājam  parakstīts  darbu  nodošanas  -  
pieņemšanas  akts  vai motivēts darbu pieņemšanas atteikums. 

4.3.3. Pasūtītāja motivēta darbu pieņemšanas atteikuma gadījumā Pusēm jāsastāda 
divpusējs akts ar nepieciešamo papildus darbu un to izpildes termiņu uzskaitījumu. 

4.3.4. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta 
saņemšanas brīža neiesniedz Izpildītājam motivētu darbu pieņemšanas atteikumu, 
tad attiecīgajā aktā minētie darbi tiek uzskatīti par veiktiem atbilstoši Līguma 
prasībām, Pasūtītājs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Izpildītāju par veikto 
darbu un to izpildes termiņiem, un tiek uzskatīts, ka attiecīgais darbu nodošanas - 
pieņemšanas akts ir parakstīts 6 (sestajā) darba dienā pēc tā iesniegšanas 
Pasūtītājam. 

4.3.5. No Pasūtītāja puses par darbu izpildes uzraudzību atbildīgs un darbus pieņemt ir 
pilnvarots Sandris Komarovs, e-pasts: Sandris.komarovs@rmkoledza.lv, tālrunis: 
29272668. 

4.3.6. No Izpildītāja puses par darbu izpildes uzraudzību atbildīgs un darbus nodot ir 
pilnvarots Mareks Ratuts, e-pasts: mareks.ratuts@schindler.lv, tālrunis: 67311315. 

 
5. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
5.1.Līguma kopējā cena par kvalitatīvu Darbu (līguma 1.1.1.-1.1.11.punkti) izpildi ir EUR 

100000,00 (viens simts tūkstotis euro 00 centi). 
Līguma cenā ietverti visi nepieciešamie un visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kuri 
nepieciešami līguma izpildei, kā arī iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas 
Izpildītājam jāmaksā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajam. 
PVN attiecībā uz līguma 1.1.1.-1.1.11.punktiem tiek piemērots, pamatojoties uz Pievienotās 
vērtības nodokļa likuma 142.pantu. 
Līguma cena par 1.1.13.punktā paredzētajiem kvalitatīvi izpildītajiem darbiem ir EUR 
4680,00 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit euro 00 centi) plus PVN 21%- EUR 982,80, 
kopā EUR 5662,80 (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro 80 centi). 

5.2.Par Pasūtījuma izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu šādā apjomā, kārtībā un 
termiņos: 

5.2.1. Par Līguma 1.1.1. - 1.1.11. apakšpunktos (t.i. Līguma pielikuma Nr.2 „Finanšu 
piedāvājuma” 1. un 2. punkta kopsumma) minētajiem darbiem Pasūtītājs 10 
(desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un Izpildītāja izrakstīta rēķina 
saņemšanas  maksā  Izpildītājam  avansa  maksājumu  20%  (divdesmit  procentu) 
apmērā; 
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5.2.2. Pēc   2.1.   punktā   minēto   dokumentu   iesniegšanas   Pasūtītājam   un   projekta 
saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē, un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas 
maksā Izpildītājam avansa maksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā; 

5.2.3. Par Līguma 1.1.1. - 1.1.11. apakšpunktos (t.i. Līguma pielikuma Nr.2 „Finanšu 
piedāvājuma” 1. un 2. punkta kopsumma) minēto darbu izpildi Pasūtītājs 10 
(desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas -nodošanas akta par abu liftu nodošanu 
ekspluatācijā parakstīšanas un apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma 
galvojuma 2% (divu procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (atskaitot  
plānotās  izmaksas  par  Līguma  1.1.13.  apakšpunktā  paredzētajiem darbiem  -  
Līguma  pielikuma  Nr.2  „Finanšu  piedāvājuma” 3. punkts))  par garantijas 
saistību izpildi iesniegšanas, un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas maksā 
Izpildītājam 50% (piecdesmit procentus); 

5.2.4. Par Līguma 1.1.13. apakšpunktā minēto darbu izpildi, t.i., par tehniskās apkopes 
veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja tehniskajām prasībām un 
saskaņā  ar  līguma  pielikumu  Nr.1  “Tehnisko  piedāvājumu”,  Pasūtītājs  veic 
ikmēneša maksājumu par iepriekšējā mēnesī veikto tehnisko apkopi Izpildītājam 
EUR 130.00 (viens simts trīsdesmit euro, 0 centi) un PVN 21% 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; 

5.2.5. Par liftu remonta darbiem, kas radušies ļaunprātīgu bojājumu, kā arī nepareizas 
ekspluatācijas radītu bojājumu gadījumā, Pasūtītājs veic samaksu saskaņā ar 
Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem. Pirms remonta darbu uzsākšanas Puses atsevišķi 
saskaņo to apjomu, izpildes laiku un cenas. 

5.3.Pievienotās  vērtības  nodokļa  vai  citu  nodokļu/nodevu  izmaiņu  gadījumā,  Puses,  bez 
papildus grozījumu veikšanas Līguma tekstā, veicamajiem maksājumiem piemēro spēkā 
esošo pievienotās vērtības nodokļa vai citu nodokļu/nodevu likmi. 

5.4.Apmaksu Pasūtītājs veic naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 
5.5.Par apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir pārskaitīta 

no Pasūtītāja bankas konta uz Izpildītāja attiecīgajā rēķinā norādīto norēķinu kontu, un kad 
Pasūtītājs spēj uzrādīt bankas apliecinātu maksājuma uzdevumu (pārvedumu). 

 
6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 
6.1.Izpildītājs: 

6.1.1. apņemas ar savu darbību nodrošināt Pasūtījuma izpildi saskaņā ar savu Piedāvājumu 
un šo Līgumu un tajos minētā kvalitātē un noteiktā termiņā. Izpildītājs uzņemas 
pilnu atbildību par sava izpildītā darba kvalitāti; 

6.1.2. ir atbildīgs par to, lai veicot Darbus tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu  
prasības,  tostarp  darba  drošības,  ugunsdrošības,  satiksmes  drošības,  u.c. 
prasības. Darba aizsardzības koordinators no Izpildītāja puses – Igors Vasiļevskis , e-
pasts:   igors.vasilevskis@schindler.lv , tālrunis  26332592 . 

6.1.3. ir atbildīgs par Objektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot 
gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ; 

6.1.4. līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Objektu, 
Darbu, materiālu un iekārtu saglabāšanu saistītos riskus; 

6.1.5. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 
6.1.6. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs; 
6.1.7. nodrošina Darbu vadītāja telefonisku un elektronisku sasniedzamību Darbu izpildes 

laikā; 
6.1.8. apņemas  nepieļaut  jebkādu  darbību,  kas  varētu  novest  pie  komercnoslēpumu, 

dienesta un/vai darījumu noslēpumu apdraudēšanas vai aizskaršanas. Izpildītāja 
darbinieki, kuri pārkāpuši iepriekš minētos nosacījumus, nav tiesīgi turpināt darbus, 
līdz ar ko Izpildītājam ir pienākums aizstāt minētos darbiniekus ar citiem. Izpildītājam 
jānodrošina, ka visi Izpildītāja darbinieki, kuri iesaistīti Pasūtījuma izpildē  un  veiks  
darbus,  kas  saistīti  ar  programmnodrošinājumu  un  piekļuvi Pasūtītāja informācijas 
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sistēmām, pirms pielaides pie Pasūtījuma izpildes paraksta un Pasūtītāja 
pilnvarotajam pārstāvim iesniedz Saistību rakstu; 

6.1.9. veicot tehnisko apkopi: 
6.1.9.1.regulāri veic liftu tehnisko apkopi atbilstoši izgatavotājrūpnīcu instrukcijām, 

normatīvo un normatīvtehnisko aktu prasībām un nodrošināt liftu tehnisko 
stāvokli un drošu darbību atbilstoši spēkā esošām likumdošanas normu 
prasībām; 

6.1.9.2.sagatavot  liftus  pilnām  vai  daļējām  pārbaudēm  saskaņā  ar Noteikumu 
prasībām. Piedalās liftu apskatēs, kuras veic akreditētas tehniskās drošības 
ekspertu organizācijas (inspekcijas) u.c. kompetentas kontrolējošās institūcijas; 

6.1.9.3.veic diennakts avārijas apkalpošanu un nodrošināt avārijas dienesta personāla 
ierašanos pasažieru evakuācijai no lifta kabīnes pēc pieteikuma saņemšanas pa 
tālruni   67311312; 67311320 visu diennakti 60 minūšu laikā, ja šo termiņu ļauj 
nodrošināt satiksmes sastrēgumi pilsētā izsaukuma izpildes laikā; 

6.1.9.4.pēc Pasūtītāja pieteikuma 24 (divdesmit četru) stundu laikā novērš liftu 
apstāšanās iemeslus tehnisku bojājumu gadījumos, ja tam nav nepieciešamā 
speciālu komplektējošo daļu piegāde; 

6.1.9.5.uzņemties   atbildību   par   darba   aizsardzības,   ugunsdrošības   u.c.   LR 
likumdošanā paredzēto normu ievērošanu, veicot līgumā paredzētos darbus; 

6.1.9.6.pēc  Pasūtītāja  pieprasījuma  iesniedz  apkalpojamo  liftu  profilakses 
remontdarbu vēlamo apjomu un grafiku; 

6.1.9.7.pēc Pasūtītāja pieteikuma novērš liftu bojājumus, kuru iemesls ir lietošanas 
noteikumu neievērošana, ļaunprātīga rīcība vai iekārtas piesavināšanās 
gadījumi, konstatējot tos sastādot divpusēju aktu un saskaņojot remontdarbu 
izmaksu tāmi; 

6.1.9.8.apstādinot liftu Noteikumos paredzētos gadījumos par to ziņo Pasūtītājam; 
6.1.9.9.uztur kārtībā liftu iekārtu un veic to šahtu tīrīšanu no iekšpuses ne retāk kā reizi 

divpadsmit mēnešos; 
6.1.9.10.  iekārto liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas liftu vadības 

stacijās un izdara tajos nepieciešamos ierakstus. 
6.2.Pasūtītājs: 

6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu 

pieņemt darbus; 
6.2.3. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja 

pieprasīto informāciju un dokumentus; 
6.2.4. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt 

Objektam Līguma izpildei; 
6.2.5. Liftu tehniskās apkopes nodrošināšanai: 

6.2.5.1.uztur pilnīgā kārtībā barojošo elektrotīklu līdz ievadam lifta vadības panelī. 
Elektroapgādes    pārtraukumu    gadījumos    par    tās    atjaunošanu    paziņot 
Izpildītājam; 

6.2.5.2.veic liftu kabīņu tīrīšanu; 
6.2.5.3.nodrošina   konkrēta   lifta   izgatavotāj   rūpnīcas   instrukcijā   noteikto 

temperatūras režīmu; 
6.2.5.4.gādāt,  lai  vadības  paneļi  tiktu  droši  aizslēgti,  neapplūstu  un  nodrošināt 

Izpildītāja personālam brīvu piekļūšanu tiem; 
6.2.5.5.nodrošina finansēšanu liftu rekonstrukcijas vai iekārtas nomaiņas darbiem, ja 

bojājumu iemesls ir trešo personu ļaunprātīga rīcība; 
6.2.5.6.apmaksā Izpildītājam iepriekš saskaņoto remontdarbu izpildi; 
6.2.5.7.nozīmē atestētu personu, kas atbildīga par lifta ekspluatāciju; 
6.2.5.8.noslēdz   līgumu   ar  akreditētu   tehniskās   drošības   ekspertu   organizāciju 

(Inspekciju) par ikgadējo liftu drošības pārbaužu veikšanu apjomā un kārtībā, 
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kādu  nosaka  02.03.2010.LR  MK  noteikumi  Nr.195  “Liftu  drošības  un 
tehniskās uzraudzības noteikumi”. 

6.3.Pasūtītājam  ir  tiesības  veikt  kontroli  attiecībā  uz  Līguma  izpildi,  tostarp  pieaicinot 
speciālistus. 

6.4.Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu 
aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi. 

 

7. LĪGUMSODI 
7.1.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.2. punktā noteikto liftu piegādes un nodošanas termiņu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) 
apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 
kopējās līguma summas. 

7.2.Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.3. punktā nosacījumus un nenodod Būvobjektu Līgumā 
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5% (nulle komats 
pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
kā 10% no kopējās līguma summas. 

7.3.Ja Izpildītājs neievēro Tehniskajā piedāvājumā noteikto Iekārtu garantijas un atbalsta 
nodrošināšanas kārtību, reaģēšanas termiņus, bojājumu novēršanas laikus utt., Pasūtītājs ir 
tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu Tehniskajā piedāvājumā noteiktajā kārtībā un 
apmērā. 

7.4.Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, un par pamatu 
tādam kavējumam nav Izpildītāja neizpildītās ar Līgumu uzņemtās saistības, Izpildītājs var 
prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto 
dienu. 

7.5.Ja  Pasūtītājs  ir  aprēķinājis  kādu  no  Līgumā  noteiktajiem  līgumsodiem,  Pasūtītājs  veic 
līgumsoda ieturējumu no Izpildītājam izmaksājamiem maksājumiem, par to rakstiski 
informējot Izpildītāju, vai piestāda Izpildītājam attiecīgo rēķinu, kuru Izpildītājs apmaksā 5 
(piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. 

7.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 
7.7.Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1. vai 11.2.2. punktos minēto iemeslu dēļ, 

Pasūtītājs aprēķina Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 
kopējās summas. 

 

8. GARANTIJAS 
8.1.Izpildītājs garantē, ka Objekts atbildīs Līguma, Piedāvājuma un citu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam 

un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Objekta 

neatbilstības Līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu dēļ. 

8.2.Objekta garantijas termiņš ir ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta nodošanas -

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

8.3.Izpildītājs nodrošina liftu un uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas un atbalsta periodu 

saskaņā ar Līgumā un Līguma pielikumos iekļautiem nosacījumiem. 

8.4.Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un 

citus trūkumus, kas Objektā pie pareizas Objekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas 

termiņa laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija. 

8.5.Šī  Līguma  8.2.punktā  noteiktā  garantijas  saistība  tiek  nodrošināta  ar  

apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma galvojumu 2% (divu procentu) 

apmērā no Līguma kopējas summas  (atskaitot  plānotās  izmaksas  par  Līguma  1.1.13.  

apakšpunktā  paredzētajiem darbiem - (Finanšu piedāvājuma 3.punkts (Līguma pielikums 

Nr.2)) (atbilstoši Nolikumā ietvertai Piedāvātās garantijas nodrošinājuma veidnei). 
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Galvojums ir iesniedzams Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta 

nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 
9.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tas 

noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, piemēram: ugunsgrēka, plūdu, 

zemestrīces, citu avāriju vai stihisku nelaimju rezultātā, kā arī kara vai ārkārtējā stāvokļa 

pasludināšanas rezultātā, vai sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas izraisījušas eksporta 

un importa aizliegšanu, kā arī citu no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, ja šie apstākļi tieši 

ietekmējuši Līguma izpildi. 

9.2.Līguma saistību izpildes termiņš attiecīgi tiek nobīdīts par laika periodu, kurā darbojās šie 

apstākļi. 

9.3.Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi ir jāpaziņo par to iestāšanos vai 

izbeigšanos otrai Pusei rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iestāšanās 

vai izbeigšanās brīža. Ja Puse, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nav savlaicīgi 

paziņojusi par šo apstākļu iestāšanos, tā zaudē iespēju uz tiem atsaukties nākotnē. 

9.4.Kā pierādījums tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi kalpo kompetento valsts 

iestāžu izdotas izziņas. 

9.5.Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas, abām Pusēm ir 

tiesības atteikties izpildīt saistības pēc Līguma un pārtraukt to vienpusējā kārtā. 

9.6.Līguma 9.5. punktā minētajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras 

Puses atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakara ar Līguma pārtraukšanu. 

 

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
10.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 
11. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 
11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstiski 

par to vienojoties. 

11.2. Pasūtītājs nekavējoties var vienpusēji atkāpties no  Līguma, par to rakstveidā 

paziņojot Izpildītājam, ja Izpildītājs: 

11.2.1. Neveic Darbus  Līgumā  noteiktajos  termiņos  vai  nepilda citas  Līgumā  

noteiktās saistības  -  ar  nosacījumu,  ka  Izpildītājs  10  (desmit)  dienu  laikā  no  

attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā 

noteikto saistību neizpildi; 

11.2.2. neievēro  Tehnisko  piedāvājumu  vai  citu  Līguma,  vai  citu  Latvijas  

Republikas normatīvo aktu prasības; 

11.2.3. ir atzīts par maksātnespējīgu vai ir apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība. 

11.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no 

Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā 

pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā 

stāvoklī, sakopj darbu izpildes vietu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus, 

nodrošina, ka tā personāls atstāj Objektu. Par Objekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda 

attiecīgu aktu. 

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski 

veikto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski 

veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja 

neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. 
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11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 (divdesmit) dienām vai apgrūtina vai 

liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no 

Līguma - ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja 

paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus 

Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

12. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie 
akti. 

12.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski 
informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. 
Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

12.3. Ja  strīda  risinājumu  neizdodas  panākt  Puses  strīdu  var  nodot  izšķiršanai  tiesā  
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

13. CITI NOTEIKUMI 
13.1. Līgumā noteikto tiesību un saistību nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar 

otras Puses piekrišanu. 

13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā 

esamību.  

13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 

13.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja,  bet otrs – 

pie Izpildītāja. 

13.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 
1. pielikums: Tehniskais piedāvājums; 
2. pielikums: Finanšu piedāvājums; 
3. pielikums: Darbu izpildes laika grafiks; 
 

 
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Latvijas Universitātes aģentūra 

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledža” 

Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079 

Vien. reģ. Nr. LV90000014902 

A/S „Swedbank”  

Kods: HABALV22 

Konts: LV89HABA0551027460473 
 

AS “Latvijas lifts – Šindlers” 

Brīvības iela 200 b, Rīga, LV- 1012 

Vien. reģ. Nr. 50003109841 

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV41UNLA0002030467408 

 

 

____________________________ 

(A. Bukulīte)  

z.v.                                                                                            

 

 

____________________________ 

(V. Līkums)  

z.v.                                                                                            
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1. pielikums: Tehniskais piedāvājums 
 

Tehniskā specifikācija diviem Liftiem 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai, Hipokrāta ielā 1, 

Rīgā 

Pretendenta tehniskais piedāvājums (precīzi 

norādīta atbilstība katrai tehniskās 

specifikācijas prasībai, tai skaitā, konkrēti 

norādot piedāvātos parametrus, kā arī 

ražotāju un modeli/marku) 

Galvenie parametri 

Lifta tips Pasažieru lifts Pasažieru lifts Schindler 3300  

Celtspēja Ne mazāk, kā 650 kg jeb 9 pasažieri 675 kg, 9 pasažieri 

Slodze Iekārta ievietojama esošās šahtas konstrukcijās 

bez būtiskām pārbūvēm un, ja nepieciešams 

nebūtiski palielinot esošo konstrukciju 

slogojumu 

Iekārta ievietojama esošās šahtas konstrukcijās 

bez būtiskām pārbūvēm un nebūtiski palielinot 

esošo konstrukciju slogojumu 

Piedziņa Elektriska, trošu vai siksnu, bez reduktora, 

motors ar frekvenču regulēšanu 
Elektriska, siksnu, bez reduktora, motors ar 

frekvenču regulēšanu 

Celšanas augstums Aptuveni 27.5 m (jāprecizē uz vietas)  25,7 m 

Nominālais celšanas 

ātrums 
Ne mazāk, kā 1 m/s 1 m/s 

Pieturvietas 10, visas no vienas puses 10, visas no vienas puses 

Tīkla spriegums Trīsfāzu maiņstrāva 380 V, +/- 5% Trīsfāzu maiņstrāva 380 V, +/- 5% 

Mašīntelpa Bez mašīntelpas (visi lifta agregāti atrodas lifta 

šahtā) 

Bez mašīntelpas (visi lifta agregāti atrodas lifta 

šahtā) 

 

Kabīne 

Kabīnes izmēri Ne mazāk, kā 1200 x 1400 x 2100 mm 

(platums x dziļums x augstums) 

1200 x 1400 x 2135 mm  

(platums x dziļums x augstums) 

Priekšējā siena Fakturēts nerūsējošais tērauds Fakturēts nerūsējošais tērauds “Linen” 

Sānu sienas Fakturēts nerūsējošais tērauds Fakturēts nerūsējošais tērauds “Linen” 

Aizmugurējā siena Fakturēts nerūsējošais tērauds Fakturēts nerūsējošais tērauds “Linen” 

Griesti Gluds nerūsējošs tērauds ar iebūvētu LED 

apgaismojumu 

Gluds nerūsējošs tērauds ar iebūvētu LED 

apgaismojumu “Bracket” 
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Grīda Akmens vai akmens masas segums, pelēks Akmens masas segums, pelēks 

Sliekšņi Alumīnija Alumīnija 

Spogulis Puskabīnes augstumā pie aizmugures sienas Puskabīnes augstumā pie aizmugures sienas 

Roku balsts Nerūsējošā tērauda, pie aizmugures  un vienas 

sānu sienas 

Nerūsējošā tērauda, pie aizmugures  un vienas 

sānu sienas 

Kabīnes durvis Automātiskas, teleskopiskas, no fakturēta 

nerūsējošā tērauda, ne mazākas kā 900 x 

2000mm (platums x augstums)  

 

 

 

Automātiskas, teleskopiskas, no fakturēta 

nerūsējošā tērauda “Linen” 

 900 x 2000mm (platums x augstums)  

 

Kabīnes durvju drošība Daudzstaru fotoelementu priekškars Daudzstaru fotoelementu priekškars 

Pavēles aparāts ar nerūsējošā tērauda apdari, pogas 

mikroslēdžu, izgaismotas (nospiežot iedegas), 

papildus stāvu pogām, pavēles pogas „Durvis 

vaļā”, „Durvis ciet”, kabīnes atrašanās vietas 

indikators 

Ar nerūsējošā tērauda apdari, pogas mikroslēdžu, 

izgaismotas (nospiežot iedegas), papildus stāvu 

pogām, pavēles pogas „Durvis vaļā”, „Durvis 

ciet”, kabīnes atrašanās vietas indikators 

Pieturvietas 

Šahtas durvis Automātiskas, teleskopiskas, no fakturēta 

nerūsējošā tērauda, ne mazākas, kā 900 x 

2000mm (platums x augstums), 

ugunsdrošības klase EI30 

Automātiskas, teleskopiskas, no fakturēta 

nerūsējošā tērauda “Linen” 

900 x 2000mm (platums x augstums) 

ugunsdrošības klase EI60 

Šahtas durvju portāls Fakturēts nerūsējošais tērauds Fakturēts nerūsējošais tērauds “Linen” 

Izsaukuma pogas Mikroslēdžu uz nerūsējošā tērauda 

pamatnes, izgaismotas (nospiežot iedegas) 

Mikroslēdžu uz nerūsējošā tērauda pamatnes, 

izgaismotas (nospiežot iedegas) 

Indikatori stāvos Kabīnes atrašanās vietas (stāva) un kustības 

virziena indikatori visos stāvos 

Kabīnes atrašanās vietas (stāva) un kustības 

virziena indikatori visos stāvos 

Šahta 

Šahtas iekšējie izmēri Aptuveni 1600 x 1750mm (platums x 

dziļums), jāprecizē uz vietas. 

1600 x 1750mm (platums x dziļums), 

Šahtas galvas 

augstums 
3450 mm, jāprecizē uz vietas. 3450 mm 

Šahtas bedres dziļums 1350 mm, jāprecizē uz vietas.  

1350 mm 

Vadības sistēmas un papildus aprīkojums 
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Divu pogu augšup un lejup savācoša vadība – lifts savāc izsaukumus 

virzienā gan uz augšu, gan uz leju. Divu liftu pāra vadība; 

Divu pogu augšup un lejup savācoša vadība – lifts 

savāc izsaukumus virzienā gan uz augšu, gan uz 

leju. Divu liftu pāra vadība; 

Saziņas ierīce starp kabīni un avārijas dienestu; Saziņas ierīce starp kabīni un avārijas dienestu; 

Ugunsdrošības režīms - ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc 

uz 1. stāvu un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām; 

Ugunsdrošības režīms - ugunsgrēka trauksmes 

gadījumā lifts nobrauc uz 1. stāvu un paliek tur ar 

atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām; 

Elektropadeves pārtraukuma gadījumā lifts nobrauc vismaz līdz 

tuvākajai pieturai un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz 

elektropadeves pārtraukuma beigām; 

Elektropadeves pārtraukuma gadījumā lifts 

nobrauc vismaz līdz tuvākajai pieturai un paliek 

tur ar atvērtām durvīm līdz elektropadeves 

pārtraukuma beigām; 

Pārslodzes režīms; Pārslodzes režīms; 

Kabīnē ventilators ar automātisku vadību; Kabīnē ventilators ar automātisku vadību; 

Iekraušanas režīms – kabīnē, pārslēdzot liftu ar atslēgu iekraušanas 

režīmā, lifts nepieņem izsaukumus stāvos un stāv stāvā ar durvīm 

vaļā; 

Iekraušanas režīms – kabīnē, pārslēdzot liftu ar 

atslēgu iekraušanas režīmā, lifts nepieņem 

izsaukumus stāvos un stāv stāvā ar durvīm vaļā; 

Lifta izslēgšana ar atslēgu 1. stāvā pie izsaukuma pogas. Lifta izslēgšana ar atslēgu 1. stāvā pie izsaukuma 

pogas. 

Energoefektivitāte atbilstoša A klasei.  Elektroenerģijas reģenerācijas 

sistēma. 

Paaugstināta energoefektivitāte ko nodrošina 

elektroenerģijas reģenerācijas sistēma. 

Gongs, balss paziņojums par sasniegto stāvu latviešu valodā. Gongs, balss paziņojums par sasniegto stāvu 

latviešu valodā. 

Pretendentam jānodrošina: 

Esošo liftu demontāža Esošo liftu demontāža 

Jauno liftu montāža Jauno liftu montāža 

Liftu regulēšana un palaišana darbībā (pieslēgšanu pie elektrības 

barošanas avota) 

Liftu regulēšana un palaišana darbībā (pieslēgšana 

pie elektrības barošanas avota) 

Jauno liftu sertifikācija Jauno liftu sertifikācija 

Liftu nodošana ekspertu organizācijai saskaņā ar Ministru kabineta 

2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās 

uzraudzības noteikumi” 

Liftu nodošana ekspertu organizācijai 

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības 

un tehniskās uzraudzības noteikumi” 

Pieslēguma pie elektrotīkliem veikšana Pieslēguma pie elektrotīkliem veikšana 

Nepieciešamo šahtas pārbūves darbu veikšana Nepieciešamo šahtas pārbūves darbu veikšana 

Šahtas ailes apdare katrā stāvā līdzīgi esošajai Šahtas ailu apdare katrā stāvā līdzīgi esošajai 
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Citu darbu veikšanu, kuru nepieciešamība var rasties liftu uzstādīšanas 

un nodošanas ekspluatācijā gaitā 

Citu darbu veikšanu, kuru nepieciešamība var 

rasties liftu uzstādīšanas un nodošanas 

ekspluatācijā gaitā 

 
 

 

GARANTIJAS UN ATBALSTA NOSACĪJUMI, BOJĀJUMU PIETEIKŠANA UN 

NOVĒRŠANA - PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Prasības garantijas un atbalsta nosacījumiem, bojājumu 

pieteikšanai un novēršanai 

Pretendenta Tehniskais 

piedāvājums 

Pretendents nodrošina vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu 

garantijas un 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu tehniskā atbalsta 

periodu liftiem un to montāžas darbiem. 

60 (sešdesmit) mēnešu garantijas un 

36 (trīsdesmit sešu) mēnešu 

tehniskā atbalsts liftiem un to 

montāžas darbiem. 

Garantijas un atbalsta periodā Pretendents nodrošina 

reaģēšanas laiku, ierašanos Objektā: 

• 60 (sešdesmit) minūšu laikā no Pasūtītāja bojājuma 

pieteikuma iesniegšanas brīža kritiskos gadījumos*; 

• 24 (divdesmit četru) stundu laikā (neieskaitot brīvdienas 

un svētku dienas) no Pasūtītāja bojājuma pieteikuma 

iesniegšanas brīža nekritiskos gadījumos**. 

*Kritisks gadījums ir tāds iekārtas bojājums, kas apdraud 

iekārtas ekspluatācijas drošību - ir nepieciešama cilvēku 

evakuācija no iekārtas. 

**Nekritisks gadījums ir tāds iekārtas bojājums, kas ir 

ietekmējis to darbību, tomēr netraucē  pamatfunkciju 

pildīšanu, vai arī bojājuma nenovēršana var novest pie 

kritiska gadījuma, samazinot to izmantojamību un/vai 

veiktspēju, taču tieši neapdraud funkciju veikšanu.  

Garantijas un atbalsta periodā 

nodrošinām reaģēšanas laiku, 

ierašanos Objektā: 

• 60 (sešdesmit) minūšu laikā no 

Pasūtītāja bojājuma pieteikuma 

iesniegšanas brīža kritiskos 

gadījumos; 

• 24 (divdesmit četru) stundu laikā 

(neieskaitot brīvdienas un svētku 

dienas) no Pasūtītāja bojājuma 

pieteikuma iesniegšanas brīža 

nekritiskos gadījumos. 

 

Pasūtītāja atbildīgā persona paziņo Pretendentam par 

konstatētajiem iekārtu vai izveidotā risinājuma 

defektiem vai traucējumiem to darbībā, norādot 

bojājuma rakstura kritiskumu, un nosūtot bojājuma 

pieteikumu uz elektronisko pastu, vienlaicīgi informējot 

Pretendentu pa tālruni  

Pasūtītāja atbildīgā persona paziņo 

Pretendentam par konstatētajiem 

iekārtu vai izveidotā risinājuma 

defektiem vai traucējumiem to 

darbībā, norādot bojājuma rakstura 

kritiskumu, un nosūtot bojājuma 

pieteikumu uz elektronisko pastu, 

vienlaicīgi informējot Pretendentu pa 

tālruni 

Bojājuma pieteikuma iesniegšanas laiks tiek fiksēts uz 

Pasūtītāja elektroniskā pasta servera izdrukas vai faksa 

atskaites. 
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Bojājumu pieteikumus var iesniegt jebkurā dienā un 

diennakts laikā.  

Bojājumu pieteikumus var 

iesniegt jebkurā dienā un 

diennakts laikā.  

Gadījumā, ja Bojājumu novēršanas laikā bojājumi nav 

novērsti, risinājuma darba spējas nav atjaunotas, un/vai 

Pretendents nav nodrošinājis bojāto komponenšu vai 

Iekārtu aizstāšana ar līdzvērtīgām iekārtu komponentēm 

vai iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Pretendentam 

līgumsodu: 

• EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 santīmi) apmērā par 

katru kavējuma stundu kritiskos gadījumos; 
 

Gadījumā, ja Bojājumu novēršanas 

laikā bojājumi nav novērsti, 

risinājuma darba spējas nav 

atjaunotas, un/vai Pretendents nav 

nodrošinājis bojāto komponenšu 

vai Iekārtu aizstāšana ar 

līdzvērtīgām iekārtu komponentēm 

vai iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs 

aprēķināt Pretendentam 

līgumsodu: 

EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 

santīmi) apmērā par katru 

kavējuma stundu kritiskos 

gadījumos, bet ne lielāku par 50% 

no lifta mēneša apkopes cenas. 
 

Garantijas un atbalsta periodā Pretendentam jānodrošina: 

• Liftu garantijas servisu un apkopi saskaņā ar ražotāja 

noteikto apkopes darbu apjomu un biežumu; 

• konsultāciju un palīdzības sniegšana Pasūtītāja 

personālam Iekārtu un programmnodrošinājuma 

ekspluatācijas jautājumos, ja tāda nepieciešama; 

• iekārtu konfigurācijas izmaiņu veikšana; 

dokumentācijas uzturēšana un atjaunošana. 

Garantijas un atbalsta periodā 

jānodrošināsim: 

Liftu garantijas servisu un apkopi 

saskaņā ar ražotāja noteikto 

apkopes darbu apjomu un biežumu; 

konsultāciju un palīdzības 

sniegšanu Pasūtītāja personālam 

Iekārtu un 

programmnodrošinājuma 

ekspluatācijas jautājumos, ja tāda 

nepieciešama; 

iekārtu konfigurācijas izmaiņu 

veikšanu; 

dokumentācijas uzturēšanu un 

atjaunošanu. 

Pretendentam jānodrošina iespēja LU RMK atbildīgiem 

darbiniekiem darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 

plkst.17:00 bez maksas konsultēties ar Pretendenta 

tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot tālruni vai e-pastu, 

vai faksu, vai, nepieciešamības gadījumā, saņemt 

konsultācijas klātienē Liftu ekspluatācijas vietā par 

piegādāto iekārtu, programmnodrošinājumu un izveidoto 

risinājumu. 

(Pretendentam jānorāda e-pasta adrese, faksa un tālruņa 

numurs). 

Nodrošināsim iespēju LU RMK 

atbildīgiem darbiniekiem darba 

dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 

plkst.17:00 bez maksas 

konsultēties ar Pretendenta 

tehniskā atbalsta dienestu, 

izmantojot tālruni vai e-pastu, vai 

faksu, vai, nepieciešamības 

gadījumā, saņemt konsultācijas 

klātienē Liftu ekspluatācijas vietā 

par piegādāto iekārtu, 

programmnodrošinājumu un 

izveidoto risinājumu. 

info@schindler.lv 

t.: 67311315 

f.: 67311317 

Piegādāto iekārtu un izveidotā risinājuma uzturēšana 

jānodrošina iekārtu ražotāja sertificētam Pretendenta 

Piegādāto iekārtu un izveidotā 

risinājuma uzturēšanu 

mailto:info@schindler.lv
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tehniskajam speciālistam nodrošinās iekārtu ražotāja 

apmācīti un kvalificēti 

speciālisti 

 

Ar šo apstiprinām un garantējam: 

1) nodrošināt liftu uzstādīšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līguma 

noteikumiem, ievērojot normatīvo tiesību aktu prasības; 

2) iepirkuma līguma izpildē tiks piesaistīti atbilstoši kvalificēti speciālisti; 

3) to, ka liftu un to montāžas darbu garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no 

nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīža; 

4) 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus tiks nodrošināta liftu tehniskā apkope un 

rezerves daļu nomaiņa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

un ražotāja tehniskajām prasībām; 

5)        Vadošais darbinieks, kurš koordinēs iepirkuma līguma izpildi: Mareks Ratuts 

 Tālrunis 67311315, e-pasts: info@schindler.lv; 

6)  Tālrunis diennakts avārijas apkalpošanas pieteikuma saņemšanai: 67311312, 67311320 
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Apdares darbu tāme 

   Būves nosaukums: Latvijas Universitātes Medicīnas koledžas dienesta viesnīca.  
 

Objekta nosaukums: Lifta šahtu durvju paplašināšana 
   

Objekta adrese:  Hipokrāta iela 1, Rīga 
   

    
 

Nr. p. 

k. 
Darba nosaukums (apraksts) Mērv. Daudz.  

 

   Demontāžas darbi     

 1 Ķieģeļu mūra kalšana ailu paplašināšanai m3 6,7 

 2 Esošo dz/betona pārsedžu demontāža gb. 60,0 

 3 Grīdlīstu demontāža m 48,0 

 4 Linoleja seguma demontāža m2 32,0 

 5 Flīžu nokalšana no grīdas m2 8,0 

 6 Tapešu noņemšana m2 90,0 

 7 Lifta mezglu apdares demontāža m2 122,0 

 8 Būvgružu savākšana, iekraušana un aizvešana uz izgāztuvi m3 11,2 

   Ailu pastiprinājuma izbūve     

 9 Paplašināto durvju ailu pastiprināšana gb. 20,0 

   Tērauda leņķis 125x80x8; l=2270 GOST 8510-86 kg 2288,0 

   Tas pats l=1380 kg 696,0 

   Tērauda sloksne 6x60; l=156 kg 62 
 

  Stiegras Ø12 B500B; l=260 kg 96 

   Cementa java M100 m3 2,76 

   Grīdu apdare     

 10 Grīdas pamatnes izlīdzināšana, gruntēšana, slīpēšana m2 40,0 

   izlīdzinošā masa (BAM Sakret vai analogs) kg 1280,0 

   grunts (UG Sakret vai analogs) l 12,0 

   pašizlīdzinošā masa (NSP Sakret vai analogs) kg 128,0 

 
11 

Jauna (linoleja) seguma ieklāšana, savienojuma šuves tiek 

metinātas. 
m2 32,00 

 

  

Dabīgais linolejs Forbo Marmoleum ar ūdens bāzes 

aizsargpārklājumu Topshield 2, nodilumizturība EN 685 

34.-43.klase, biezums EN 428 2,5mm, trieciena trokšņa 

slāpēšana ISO 140-8 5dB, antistatisks EN 1815 <2kV vai 

analogs 

m2 38,40 

   līme kg 12,80 

   grunts (TGW Sakret vai analogs) l 12,00 

   aukla m 19,20 

 12 Koka grīdlīstes uzstādīšana un lakošana tm 48,00 

 13 Grīdu flīzēšana t.sk. grīdlīste m2 8,00 

          grunts l 2,4 

   flīžu līme kg 19,2 

   grīdas flīzes m2 9,6 

   šuvotājs kg 5,6 

   Sienu apdare     

 14 Sienu apmetuma remonts m2 50,0 

   Apmetums CLP Plus (Sakret, vai analogs) kg 750,0 
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15 Sienu izlīdzināšana un sagatavošana apdarei  m2 150,0 

   grunts (TGW Sakret vai analogs) l 45,00 

   špahteļmasa (FIN PLUS Sakret vai analogs) kg 360,00 

 
16 

Sienu apdare ar krāsojamām tapetēm, līmē ar QUELYD 

EXPRESS vai ekvivalentu 
m2 90,0 

 
17 

Sienu uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām 2 kārtās t. sk. 

logu aiļu krāsošana 
m2 150,0 

   krāsa Caparol Amfibolin tonēta vai analogs l 30,0 

 
18 Lifta mezglu apšūšana ar līmēta koka plāksni b=18mm, t sk. 

lakošana 
m2 122,0 
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2. pielikums: Finanšu piedāvājums 

 

 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar atklātā konkursa nolikumu. 

Konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kas ir noteikts konkursa nolikumā un 

garantējam iesniegt dokumentu un informācijas patiesumu un precizitāti. 

 

Valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors Vitolds Līkums 

 

_________________________  z.v. 

Pasūtītāja Izpildītāja 

līguma uzskaites Nr. ______________  līguma uzskaites Nr. ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

Nr. p.k. Kods, 

pamatojums 

Iekārtas vai pakalpojuma 

nosaukums 
Mērv. Daudzums Cena (EUR 

bez PVN) 
Summa (EUR 

bez PVN) 

1 līg.cena 

Liftu piegāde un visi ar to 

saistītie uzstādīšanas darbi 

(saskaņā ar tehniskajā 

specifikācijā paredzēto darba 

apjomu un prasībām) 

kompl. 2 

 

 

32500,00 

 

 

65000,00 

2 līg.cena 
Durvju ailas paplašināšana 

un apdares darbi 
kompl. 2 17500,00 35000,00 

3 līg.cena 

Liftu tehniskās apkope 

(saskaņā ar tehniskajā 

specifikācijā paredzēto darba 

apjomu un prasībām) 

Mēnesis 36 

 

130,00 

 

4680,00 

    
Kopā: EUR 104680,00 

    PVN 21% 21982,80 

    Pavisam kopā: EUR 126662,80 
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3. pielikums: Darbu izpildes laika grafiks 
 

 
                        

Nosaukums 

Nedēļa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

    

Liftu izgatavošana, piegāde                                             

Projekta izstrāde                                             

Esošo liftu demontāža                                             

Šahtas būvdarbi                                             

Liftu montāža                                             

Ailu apdare                                             

Sertifikācija, nodošana pasūtītājam                                              

 

 

 

 

                        AS „Latvijas lifts – Šindlers” projektu vadītājs – 
Mareks Ratuts 
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Darbu veikšanas apraksts 

 

 

 

 

 
 

Projektu vadītājs Mareks Ratuts  

 

 

__________________ 

 

 

 

Projekta izstrāde 

Pirsmontāzas sagatavosanas darbi: 

 Plēvju latu nožogojumu izveidošana kāpņu telpā ar pagaidu durvju izveidošanu 

 Veco liftu iekārtu demontāža 

 Liftu šahtu pirmsmontāžas darbi 

 Liftu šahtu izsvērteņošana 

 Šahtu durvju ailu paplašināšana pēc vajadzīgā izmēra un pārsedžu 

rekonstrukcija 

 Metāla plākšņu stiprināšana pie šahtu ķieģeļu sānu sienām  

 Metāla plākšņu uzstādīšana šahtas durvju aiļu augšdaļā un sliekšņos 

 Montāžas siju vai āķu sistēmas izveidošana šahtas augšējā daļā 

 Ventilācijas izveidošana šahtas augšējā daļā 

 Lieko caurumu aizbetonēšana šahtas griestos 

 Liftu elektrobarošanas kabeļu pievadīšana no veco liftu mašīntelpas līdz vadības 

stacijai 

Liftu montāža: 

 Kabīnes un pretsvara vadsliežu kronšteinu montāža 

 Kabīnes un pretsvara vadsliežu montāža 

 Lifta piedziņas montāža 

 Pretsvara montāža 

 Kabīnes karkasa montāža 

 Piekares siksnu montāža 

 Lifta vadības skapja montāža 

 Šahtas durvju montāža 

 Kabīnes kupejas montāža 

 Lifta elektroinstalācijas montāža 

 Lifta palaišana un regulēšana 

Lifta šahtas pēcmontāžas būvdarbi 

 Grīdas izveidošana pie šahtas durvju sliekšņiem 
 Šahtas durvju aiļu apdare 

 Lifta iekārtās atbilstības novērtēšanas procedūra 


