
Rīgā 2017. gada ____. februārī 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/65 

Par avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu un pudeļu statīvu nomu un 

apkopi 
(iepirkums LB/2017/8) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89.  punktu, no 

vienas puses, un SIA "EDEN SPRINGS LATVIA" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās 

valdes priekšsēdētāja Haveen Singh un prokūristes Stellas Petrosjanas personās, kas 

rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem un prokūru, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā 

– PUSES, katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – 

līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt avota ūdens (tālāk tekstā – 

ūdens) piegādi,  iznomāt PASŪTĪTĀJAM ūdens sadales iekārtas un pudeļu statīvus (tālāk 

tekstā – iekārtas), kā arī veikt iznomāto iekārtu remontu un apkopi PASŪTĪTĀJA ēkās 

K.  Valdemāra ielā 2A, Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, Teātra 

ielā 3, Liepājā, un Poruka prospektā 12, Jūrmalā (tālāk tekstā – objekti), saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu 

piedāvājumu iepirkumam LB/2017/8 (līguma 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz brīdim, kad 

iestājas kāds no turpinājumā minētajiem nosacījumiem: 

2.1.1. aprit 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.1.2. kopējā līguma ietvaros piegādātā ūdens, iekārtu nomas un veikto iekārtu apkopes 

darbu summa sasniedz 41,999.00 EUR (četrdesmit vienu tūkstoti deviņi simti 

deviņdesmit deviņus euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS objektos nedrīkst iesaistīt līguma izpildē krimināli sodītu personu, 

t.sk. personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektos, vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī izmantojamā transportlīdzekļa 

valsts reģistrācijas numuru. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektos, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektos, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par 

to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 
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IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un 

PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektos. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektos, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu objektos neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektos rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbinieka, kurš IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma 

izpildi, amatu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.  

3.7. Par līguma 3.2. un 3.6. punktā minēto darbinieku nomaiņu IZPILDĪTĀJS 

nekavējoties rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektos, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī rīkojumus un norādes, kas var tikt veiktas saistībā ar 

līguma izpildi drošības jautājumos. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Latvijas Republikā 

spēkā esošo darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normu 

ievērošanu. 

3.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību 

aktu ievērošanu objektos. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektos iesaistīto 

IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektos 

un visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba 

aizsardzību objektos ir [..] (tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA  

4.1. IZPILDĪTĀJS piegādā līgumā paredzētās iekārtas un uzstāda tās PASŪTĪTĀJA 

objektos 2 (divu) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās. 

4.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina ūdens piegādi PASŪTĪTĀJAM 24 (divdesmit četru) stundu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma par ūdens piegādi (tālāk tekstā – 

pieteikums) saņemšanas, kas nosūtīts uz e-pasta adresi [..]. 

4.3. IZPILDĪTĀJS piegādā ūdeni pieteikumā norādītajā apjomā un uz pieteikumā 

norādīto objektu, nodrošinot piegādātā ūdens izkraušanu no sava piegādes 

transportlīdzekļa un tā nogādāšanu līdz PASŪTĪTĀJA norādītājai vietai attiecīgā objekta 

1. stāvā. 

4.4. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem (izņemot gadījumā, ja iekārtas bojājums radies 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ) un ar savu darbaspēku nodrošina iekārtu nepārtrauktu darbību 

un nepieciešamo remontu.  

4.5. Iekārtu bojājuma gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā personāla ierašanos un 

iekārtu remonta uzsākšanu ne vēlāk 12 (divpadsmit) PASŪTĪTĀJA darba stundu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas. Ja 1 (vienas) darbadienas laikā iekārtu nav 

iespējams saremontēt, IZPILDĪTĀJS nodrošina bojātās iekārtas aizvietošanu ar darba 

kārtībā esošu līdzvērtīgu iekārtu nākamās darbadienas laikā pēc izsaukuma saņemšanas. 

4.6. IZPILDĪTĀJS veic iekārtu apkopi pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) 

reizes kalendārajā gadā, pirmo iekārtu apkopes reizi nodrošinot ne vēlāk kā jūnija mēnesī, 

otru – ne vēlāk kā decembra mēnesī. 

4.7. PASŪTĪTĀJS veic iekārtu ikdienas tīrīšanu no ārpuses saskaņā ar norādījumiem 

iekārtu lietošanai. 
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4.8. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJA tehniskā personāla piekļuvi iekārtām ar 

PASŪTĪTĀJU iepriekš saskaņotajā laikā. 

4.9. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka tā darbinieki vai citi lietotāji PASŪTĪTĀJA objektos 

iekārtas lieto saudzīgi un iekārtas tiek aizsargātas no darbībām, kas var nodarīt tām 

kaitējumu.  

4.10. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs veikt līgumā neparedzētus iekārtu apkalpošanas un 

remontdarbus, kā arī uzticēt šādu darbu veikšanu trešajai personai.  

4.11. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs izdarīt jebkādas izmaiņas, papildinājumus vai 

uzlabojumus iekārtās bez IZPILDĪTĀJA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

4.12. IZPILDĪTĀJS, iepriekš rakstiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, ir tiesīgs aizstāt 

iekārtas ar jaunāka modeļa iekārtām, ar nosacījumu, ka jaunāka modeļa iekārtu 

funkcionālie un tehniskie parametri nav sliktāki par līguma 1.1. punktā norādīto iekārtu 

funkcionālajiem un tehniskajiem parametriem. 

4.13. Pēc katras ūdens piegādes reizes PUSES paraksta pavadzīmi-rēķinu. Pēc iekārtu 

saņemšanas, atpakaļ nodošanu un pēc katras apkopes vai remontdarbu veikšanas reizes 

PUSES paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Maksa par 1 (vienu) piegādāto ūdens pudeli (18.9 l) ir [..] ([..] euro un [..] centi), kas 

sastāv no atlīdzības par 1 (vienu) piegādāto ūdens pudeli  

(18.9 l) [..] EUR ([..] euro un [..] centi) un pievienotās vērtības nodokļa (21%) [..] EUR 

([..]). Maksā par piegādāto ūdens pudeli ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu 

nomu, tās apkopi un remontdarbiem (izņemot gadījumā, ja iekārtas bojājums radies 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ), kā arī normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c. izmaksas. 

5.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 

piegādāto ūdeni līdz katra nākamā mēneša 15. datumam. 

5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 

piegādāto ūdeni 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi: rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-

pasta adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA  

6.1. Ja līguma izpildes laikā kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz 

otrai PUSEI radītos zaudējumus uz abpusēji parakstīta akta pamata. Domstarpību par 

nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, 

kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

6.2. Par katru reizi, kad nokavēts līguma 4.2. noteiktais ūdens piegādes termiņš, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

attiecīgā pasūtījuma summas. 

6.3. Par katru reizi, kad nokavēts līguma 4.5. punktā noteiktais termiņš, IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10.00 EUR (desmit euro) apmērā par katru iekārtu, 

kuras bojājumu novēršanu PASŪTĪTĀJS pieteicis. 

mailto:rekini@bank.lv
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6.4. Katru reizi, kad IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.6. punktā noteikto iekārtu apkopju 

veikšanas periodiskumu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5.00 EUR 

(pieci euro) apmērā par katru iekārtu, kurai nav veicis apkopi. 

6.5. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

6.6. Par līguma 5.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic 

līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.7. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras termiņš skaitāms stundās, 

līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā 

saistības izpildes termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. Ja nokavēta kādas 

līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras termiņš skaitāms dienās, līgumsods aprēķināms 

par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski 

pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos. 

7.2. Līguma 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums 

izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus 

zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, 

šādos gadījumos: 
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9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro līguma 4.2., 4.5. punktā noteiktos termiņus vai 

atkārtoti neievēro līguma 4.6. punktā noteikto iekārtu apkopju veikšanas periodiskumu;  

9.1.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. punktu, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1,000.00 EUR (viens tūkstotis euro) 

apmērā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas. 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

9.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi. Šādā 

gadījumā PUSES līdz līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus un vienojas par 

kārtību un termiņu, kādā IZPILDĪTĀJS aizved no objektiem IZPILDĪTĀJA izvietotās 

iekārtas. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

PUSES izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildes jautājumos kontaktpersonas ir: 

11.1.1. no PASŪTĪTĀJA puses – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs [..], 

tālr. [..], e-pasta adrese: [..];  

11.1.2. no IZPILDĪTĀJA puses – [..], tālr. [..], e-pasta adrese: [..]. 

11.2. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.2.1. nosūtīt līguma 4.2. punktā minētos pieteikumus, līguma 4.4. punktā paredzēto 

iekārtu remontdarbu veikšanas izsaukuma pieprasījumu un parakstīt līguma 4.13. punktā 

paredzēto preču pavadzīmi-rēķinu, kā arī nodošanas un pieņemšanas aktu – Tehniskās 

pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs, Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas 

saimniecības vadītājs, Mācību centra saimniecības vadītājs un Mācību centra 

administrators. 

11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie stājas spēkā un kļūst par 

līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.5. Līgums uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk. līguma 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas 

un līguma 2. pielikums uz 3 (trim) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā  

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 
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12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "EDEN SPRINGS LATVIA" Rīgas gatvē 8-2, Ādažos, Ādažu 

novadā, LV-2164, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003387808 un  Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003387808. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2017. gada ___. februārī 

 

 

 

    IZPILDĪTĀJS 

 

 

     

                               (Personiskais paraksts) 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2017. gada ____. februārī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

1. pielikums 

2017. gada ____. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2017/65  

(iepirkums LB/2017/8) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. TARAS UN IEKĀRTU PARAMETRI 

1.1. Pudeles tilpums – 18.9 litri. Pudeles ir atkārtoti lietojamas un ir savietojamas ar ūdens 

sadales iekārtām. 

1.2. Ūdens sadales iekārtas (plastmasas korpuss, ar 2 ūdens krāniem, bez glāžu turētājiem) 

ir paredzētas novietošanai uz grīdas un nodrošina ūdens, kas atbilst telpas temperatūrai, 

iepildīšanu lietotāja traukā. 

1.3. Ūdens pudeļu statīvs paredzēts novietošanai uz grīdas un nodrošina 4 pudeļu ar 

tilpumu 18.9 litri uzglabāšanu. 

2. PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA 

2.1. Ūdeni piegādā un ūdens sadales iekārtas un ūdens pudeļu statīvus uzstāda:  

2.1.1. K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā – 12 ūdens sadales iekārtas un pudeļu statīvi; 

2.1.2. K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā – 4 ūdens sadales iekārtas un pudeļu statīvi; 

2.1.3. Bezdelīgu ielā 3, Rīgā – 5 ūdens sadales iekārtas un pudeļu statīvi; 

2.1.4. Teātra ielā 3, Liepājā – 3 ūdens sadales iekārtas un pudeļu statīvi; 

2.1.5. Poruka prospektā 12, Jūrmalā – 2 ūdens sadales iekārtas un pudeļu statīvi. 

3. IEKĀRTU UZTURĒŠANA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma darbības laikā nodrošina ūdens sadales iekārtu remontu un 

apkopi.  

4. PROGNOZĒTAIS ŪDENS PIEGĀDES APJOMS 

4.1. Prognozētais ūdens piegādes apjoms mēnesī (netiek garantēts): 

4.1.1. K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā – 125 pudeles; 

4.1.2. K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā – 40 pudeles; 

4.1.3. Bezdelīgu ielā 3, Rīgā – 80 pudeles; 

4.1.4. Teātra ielā 3, Liepājā – 15 pudeles; 

4.1.5. Poruka prospektā 12, Jūrmalā – 5 pudeles. 
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2. pielikums 

2017. gada ____. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2017/65  

(iepirkums LB/2017/8) 
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