
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 1-21/6 

 

Ventspilī       2017. gada 10. aprīlī 

SIA „Kurzemes filharmonija”, turpmāk – Pircējs, reģistrācijas Nr. 51203035281, kuru saskaņā 

ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Sigita Migoļa, no vienas puses, un SIA „SGS 

Sistēmas” turpmāk - Pārdevējs, reģ.Nr. 40003472146, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās 

valdes loceklis Normunds Eilands, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses pamatojoties uz 

iepirkuma procedūras „Gaismas aparatūras piegāde” (identifikācijas Nr. KF 2017/1), turpmāk – 

Iepirkums, rezultātiem(Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 04.04.17. sēdes protokols 

Nr. 17/10-13), izsakot brīvu gribu, apzināti, bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura 

līgumu, turpmāk Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJAM jaunas un nelietotas preces (turpmāk tekstā – 

Preces) saskaņā ar Līguma 1. pielikumā noteikto specifikāciju (turpmāk tekstā – 

Specifikācija) pilnā apjomā, ražotāja iepakojumā kopā ar visu komplektācijā ietilpstošo 

dokumentāciju. 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš ir 30 kalendāra dienas no Līguma parakstīšanas 

brīža. 

2.2. Preces tiek piegādātas Ventspilī, Karlīnes ielā 40. 

2.3. Preču piegāde un uzstādīšana ietver Preču apdrošināšanu, transportu un uzglabāšanu līdz 

Preču piegādes un nodošanas brīdim, kā arī Preču komplektācijas, funkcionalitātes, 

darbaspēju pārbaudi. 

2.4. Preču piegāde un uzstādīšana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad PĀRDEVĒJS ir iesniedzis 

PIRCĒJAM preču pavadzīmi – rēķinu un Līdzēji to ir parakstījuši. 

2.5. PIRCĒJS paraksta preču pavadzīmi – rēķinu, kad visas preces Līgumā noteiktajās vietās 

ir piegādātas, izpakotas, samontētas, pieslēgtas elektroapgādei, to iepakojuma materiāli 

ir aizvākti un PĀRDEVĒJS kopā ar PIRCĒJA tehniskajiem speciālistiem ir pārbaudījis 

preču atbilstību Specifikācijai un to darba spēju, 

2.6. Preču piegādes un uzstādīšanas laikus PĀRDEVĒJS saskaņo ar PIRCĒJU vismaz 3 (trīs) 

darba dienas iepriekš. 

 

3. PĀRDEVĒJS NODROŠINA 

3.1. Ka visas preces ir nelietotas un tās nav atradušās demonstrācijā, kā arī tajās nav 

iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas, visas preces ir brīvas no jebkādiem 

apgrūtinājumiem no trešo personu puses, nevienam citam nav pārdotas, uzdāvinātas, 

ieķīlātas, iznomātas, izīrētas, nepastāv strīds par tās piederību un ierobežojumi vai 

aizliegumi tās nodošanai PIRCĒJA īpašumā un ka attiecībā uz precēm nav veikti 

darījumi par labu trešajām personām, kas varētu apgrūtināt to izmantošanu, valdījumu 

un nodošanu PIRCĒJA īpašumā, 

3.2. Ka visas preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas 

ražotāja noteiktajā komplektācijā. Reizē ar preču piegādi PĀRDEVĒJS nodod 

PIRCĒJAM arī visu dokumentāciju par Precēm, tajā skaitā tās uzstādīšanas un lietošanas 

un citas instrukcijas, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju, programmatūru, u. tml., 

3.3. Ka visas Preces ir legāli iegādātas no ražotāja vai tā autorizētiem pārstāvjiem un ir veikti 

visi maksājumi attiecībā uz Preču iegādi, importu, transportu un uzglabāšanu līdz Preču 

piegādes un uzstādīšanas pabeigšanai, 



3.4. Ka ir izpildītas visas saistības, kas nosaka Preču ievešanas un izmantošanas legalitāti 

Latvijas Republikā. 

 

4. LĪDZĒJU TIESĪBAS 

4.1. PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt ražotāju izdotus apliecinājumus, kā arī pieaicināt 

ekspertus mērījumu veikšanai, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Specifikācijai. 

4.2. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji nekavējoties pārtraukt Līgumu: ja PĀRDEVĒJS ir 

nokavējis Līguma izpildes termiņus vairāk nekā vienu mēnesi; ja ir notikusi 

PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija; ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta 

maksātnespējas vai bankrota procedūra, ja PĀRDEVĒJA darbība ir apturēta. Šādā 

gadījumā Pārdevējam ir jāsamaksā PIRCĒJAM līgumsods un zaudējumi, kuri radušies 

no Līguma neizpildes pilnā vai daļējā apmērā. PIRCĒJAM ir tiesības paturēt piegādāto 

aprīkojumu, materiālus un instrumentus līdz soda naudas un zaudējumu apmaksai. 

4.3. Saskaņojot ar PIRCĒJU, PĀRDEVĒJS drīkst piesaistīt trešās personas šī Līguma 

izpildei nepieciešamo darbu veikšanai, taču PĀRDEVĒJS pilnā apjomā paliek atbildīgs 

par Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi. 

 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa par Līguma priekšmetu ir: 18 827.60 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi 

simti divdesmit septiņi euro, 60 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%) – 

3 267.60 EUR (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro, 60 centi ) (turpmāk tekstā 

– Līguma summa). 

5.2. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM Līguma summu 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Preču piegādes un uzstādīšanas pabeigšanas un preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas, 

ko parakstījuši Līdzēji. 

5.3. Maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu uz Līgumā norādīto PĀRDEVĒJA 

bankas kontu. Maksājums skaitās veikts brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis bankas 

pārskaitījumu par maksājumā paredzēto summu. 
 

6. GARANTIJAS NOTEIKUMI 

6.1. Garantija ir PĀRDEVĒJA apliecinājums, ka Prece vai tās sastāvdaļa garantijas laikā 

saglabās Specifikācijā un Preces tehniskajā dokumentācijā norādītās lietošanas īpašības, 

drošumu un izpildījumu un PĀRDEVĒJS uzņemas uz sava rēķina veikt preces remontu 

vai aizstāšanu ar līdzvērtīgu Preci saskaņā ar šiem garantijas noteikumiem. 

6.2. Par nepieciešamību veikt garantijas remontu PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM pa 

telefonu (67607133), e-pastu (normunds@sgssistemas.lv un service@sgssistemas.lv ) 

vai faksu (67607126). Paziņojumu pieteikšanai un garantijas remonta veikšanai tiek 

noteikts šāds darba laiks – darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. PĀRDEVĒJA 

speciālists ierodas Preces ekspluatācijas vietā un veic bojājumu diagnostiku darba laikā, 

6 (sešās) stundās no paziņojuma saņemšanas brīža.  

6.3. PĀRDEVĒJS nodrošina piegādātajai Precei garantiju saskaņā ar visiem ražotāja 

garantijas noteikumiem.  

6.4. Ja garantijas periodā Precei tiek konstatēti bojājumi 3 (trīs) vai vairāk reizes, 

PIRCĒJAM ir tiesība pieprasīt no PĀRDEVĒJA Preces nomaiņu bezierunu kārtībā uz 

PĀRDEVĒJA rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā ar tādu pašu vai ekvivalentu Preci, ar 

kuru būtu nodrošināta atbilstība Specifikācijai. 

6.5. Ja Preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu Preces 

bojājumam vai neatbilstībai Specifikācijai, bet Preci uzstādījis PĀRDEVĒJS vai tā 

pilnvarota trešā persona, kā arī ja Preci uzstādījis PIRCĒJS saskaņā ar nepareizu 

(neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, tad Prece ir uzskatāma par 

bojātu un PIRCĒJS ir tiesīgs pieprasīt no PĀRDEVĒJA garantijas remonta izpildi. 
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6.6. Ja preces garantijas remonts no PIRCĒJA neatkarīgu apstākļu dēļ nav izpildīts šajos 

garantijas noteikumos noteiktajā termiņā, PIRCĒJS pieprasa zaudējumu atlīdzību, 

izņemot gadījumu, kad PĀRDEVĒJS ir rakstveidā vienojies ar PIRCĒJU par termiņa 

pagarinājumu. 

6.7. Par Preces bojājumu tiek uzskatīta arī Preces nestabila darbība. 

6.8. Programmatūras garantiju un pielietošanas noteikumus nosaka tās ražotājs. 

6.9. PĀRDEVĒJS nodrošina Precēm 2 (divu) gadu garantijas laiku. 

6.10. Garantijas laiks tiek skaitīts no Preču piegādes un uzstādīšanas pabeigšanas brīža 2.4. 

punktā noteiktajā kārtībā. 

6.11. Katra garantijas remonta izpilde tiek apliecināta ar PĀRDEVĒJA un PIRCĒJA 

pilnvaroto pārstāvju parakstītu dokumentu, kurā tiek norādīta bojātā Prece, bojājuma 

raksturs, problēmas pieteikšanas datums un laiks un Preces remonta pabeigšanas datums 

un laiks. 

6.12. PĀRDEVĒJS par atsevišķu samaksu apņemas likvidēt bojājumus, kas radušies 

PIRCĒJA vainas dēļ, piemēram, neievērojot ekspluatācijas noteikumus, vai arī mēģinot 

patvaļīgi remontēt iekārtu. 

6.13. Vismaz divus gadus pēc garantijas perioda beigām PĀRDEVĒJS par atsevišķu samaksu 

nodrošina Preču ekspluatācijai nepieciešamās rezerves daļas un materiālus, kā arī veic 

Preču remontu mēneša laikā no PIRCĒJA pieprasījuma saņemšanas brīža. 

6.14. PĀRDEVĒJS garantē konfidenciālu ziņu, kuras varētu tam būt pieejamas, apkalpojot 

pasūtītāja aparatūru, turēšanu noslēpumā. 
 

7. SODA SANKCIJAS 

7.1. Ja PĀRDEVĒJS neveic Preču piegādi un uzstādīšanu noteiktajā termiņā, nespēj 

nodrošināt noteikto bojājumu novēršanas laiku, vai neveic citas uzņemtās saistības, 

PĀRDEVĒJS par katru nokavēto dienu bezierunu kārtībā maksā PIRCĒJAM līgumsodu 

0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas. 

7.2. Ja PIRCĒJS neveic Līguma summas samaksu Līguma 5.2. punktā noteiktajā termiņā, 

PIRCĒJS par katru nokavēto dienu bezierunu kārtībā maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 

0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma. 

7.3. Līgumsoda samaksa nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzību un neatbrīvo Līdzējus no 

Līgumā uzņemto saistību izpildes. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Ja kāds no Līdzējiem nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, 

kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, 

valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, eksporta aizliegums piederumu 

ražotājvalstī, saistību izpildes termiņš, Līdzējiem rakstiski vienojoties, tiek pagarināts 

par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos. 

8.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs 

vienpusēji atteikties no savām saistībām, un neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt 

zaudējumu atlīdzināšanu. 

8.3. Līdzējam, kuram ir kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) 

dienu laikā jāpaziņo otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos, kā arī izbeigšanos. 

 

9. CITI NOSACĪJUMI 

9.1. Līdzēji veic un ir atbildīgas par sarakstes un citas, ar Līguma izpildi saistītās 

dokumentācijas uzturēšanu tādā kārtībā, kas ļautu viennozīmīgi identificēt veiktos 

darbus un radītu skaidru priekšstatu trešajām pusēm par Līguma saistību izpildes gaitu, 

kā arī atbilstu Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz 

lietvedību, grāmatvedību un citām jomām, kas ir attiecināmas uz Līguma saistību izpildi. 



9.2. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes un 

nav uzskatāma par iemeslu Līguma laušanai.  

9.3. PĀRDEVĒJS apņemas sadarboties ar PIRCĒJU preču izmantošanā, integrācijā ar 

PIRCĒJA aparatūru un programmatūru, kā arī informē PIRCĒJU par visa veida 

iespējamiem paplašinājumiem un uzlabojumiem. 

9.4. PĀRDEVĒJS nedrīkst izdot jebkādu paziņojumu, informāciju trešajām pusēm, kas 

attiecas uz Līguma izpildi, vai citādi izpaust informāciju, kas iegūta Līguma izpildes 

rezultātā, izņemot, ja PIRCĒJS tam ir devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

9.5. Līgumā PĀRDEVĒJAM noteiktie saistību izpildes noteikumi attiecas arī uz trešajām 

pusēm, kuras PĀRDEVĒJS ir piesaistījis. 

9.6. Visi strīdi sakarā ar Līguma izpildi tiek risināti sarunu ceļā, bet nepanākot savstarpēju 

vienošanos, tie tiek izšķirti tiesā pēc PIRCĒJA piekritības Latvijas Republikas 

likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

9.7. Visi papildinājumi un izmaiņas Līgumā tiek noformētas rakstiski, kā šī Līguma 

pielikumi un ir spēkā tikai pēc abu Līdzēju parakstīšanas. 

9.8. Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds 

juridisks spēks un tie ir uzskatāmi par Līguma oriģināliem. Viens Līguma eksemplārs 

glabājas pie PIRCĒJA, bet otrs – pie PĀRDEVĒJA. 

9.9. Līdzēji paraksta visas Līguma lapas. 
 

10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 

Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 

 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES 

 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS: 

SIA „Kurzemes filharmonija” SIA „SGS Sistēmas” 

Reģ. Nr.: LV51203035281 Reģ.Nr.: LV40003472146 

Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601 Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046 

Banka: AS  Swedbank Banka:  AS SEB Banka 

Konta Nr.: LV26HABA0551026083819 Konta Nr.:  LV15UNLA0034114963100 

Kods: HABALV22 Kods: UNLALV2X 

 

 

Valdes priekšsēdētāja 

 

 

_______________________/S.Migoļa/ 

 

Z.v. 

 

 

Valdes loceklis 

 

 

_____________________ /N.Eilands/ 

 

Z.v. 



1. pielikums 

iepirkuma līgumam Nr._____ 

 

 

Specifikācija 

 

Daudzums Pretendenta piedāvājums 
(ražotājs, marka, modelis) 

4 gab. Clay Paky A.Leda B-Eye K10 
-Kompakts  kustīgās galva LED krāsu maiņas un efektu prožektors, piemērots darbam uz lielām 

skatuvēm; 

-Gaismas avots: 19 gab RGBW elementi; 

-Katra atsevišķā RGBW LED elementa jauda 15 W; 

-Iekārtai ir aprīkota ar vertikālās kustības 4 pozīciju fiksatoru iekārtas pārvietošanai un servisam; 

-Elektroniskais lineārais zoom amplitūdā, 6⁰ - 60⁰(@ 10% peak) un 9⁰ - 40⁰(@50% peak- 

koncentrētā stara darbības režīmā); 

-Maksimālā apgaismojuma luminance 5500 lumeni; 

-Apgaismojuma spilgtums, šaurākajā stara plūsmā, pie distances 10 m, izmantojot tikai baltās 

gaismas, 2500 lux; 

-Prožektors aprīkots ar LED stara avotu fokusēšanas funkciju; 

-Prožektoram ir aprīkots ar LED stara avotu savstarpēji pretējos virzienos rotējošu lēcu moduli; 

-Gaismas tumšošanas funkcijas no 0-100% uz atsevišķa kanāla ar 16 bit rezolūciju; 

-Stop/strobo efekts ar tūlītēju ‘’blackout’’ funkciju; 

-Atsevišķs vadības kanāls krāsu temperatūras iestatīšanai. Diapazons no 2500K līdz 8000K; 

-RGB krāsu automātiskā krāsu iestatīšanās atbilstoši izvēlētajai krāsu temperatūrai; 

-Ātrā panorāmas kustība 540⁰ un vertikālā kustība, 210⁰; 

-panorāmas un vertikālās kustības rezolūcija 16 bit; 

-Klusa iekārtas darbība. Standarta režīmā 46,5 decibeli, klusajā režīmā 41,5 decibeli; 

-Prožektora pametnē iebūvēts LCD tipa melnbaltais displejs; 

-Displeja barošana nodrošināta ar akumulatora baterijām, nodrošinot, iekārtas sagatavošanas un 

testēšanas darbu, bez pieslēgšanas strāvai; 

-Atiestates funkcija no gaismu vadības pults (Reset); 

- No displeja pults iespēja palaist visu iekārtas paštestēšana programmu; 

- Katra atsevišķa parametra automātiska testēšana ar tūlītēju iespējamo kļūdas paziņojumu uz 

ekrāna; 

-DMX līmeņa monitorēšana katram kanālam; 

-Jaunas prožektora programmatūras ieviešana gan no datora, izmantojot RJ45 pieslēgumu, gan no 

cita prožektora, arī nepieslēdzot to pie strāvas; 

-DMX signāla pieslēgumi ar standarta 5-pin XLR ligzdām korpusā (jābūt gan ieejai, gan izejai); 

-Strāvas pieslēgums ar PowerCon fiksējamu savienojumu; 

-Ethernet pieslēgums, lai varētu izmantot Art-net gaismu vadības protokolu prožektora vadīšanai; 

-Iekārta ir aprīkota ar vairākiem vadības režīmiem (standarta režīmā- 21 vadības kanāls); 

-Paplašinātajā prožektora vadības režīmā tiek nodrošināta katra individuāla LED elementa vadība; 

-Prožektors aprīkots ar individuālo strāvas barošanas bloku 100-240V, 50/60Hz; 

-Kopējais iekārtas jaudas patēriņš 450VA; 

-Iekārta ir aprīkota ar automātisku strāvas padeves kontroles mehānismu, nodrošinot LED plati no 

pārkaršanas; 

- Iekārtas svars 15 kg; 

 

 

 

PIRCĒJS                     PĀRDEVĒJS 

 

 

__________________     ___________________ 

 

 Z.v.         Z.v. 

 

 


