
LĪGUMS Nr. 
Kamerzāles krēslu iegāde 

(Iepirkuma Id. nr. DT 2015/19) 
 
Rīgā, 2015. gada 9. jūlij ā 
  
SIA „R īgas Krēslu fabrika” , vienotais reģ. Nr. LV50003439641, juridiskā adrese: Konsula iela 19-1 
(turpmāk – Pārdevējs ), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Miks Dzelde, no 
vienas puses, un 
VSIA „Dailes teātris” , vienotais reģ. Nr. LV40003783138, juridiskā adrese: Br īvības iela 75 
(turpmāk – Pircējs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andris V ītols, no 
otras puses, turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse,  
pamatojoties uz VSIA „Dailes teātris” iepirkuma „Kamerzāles krēslu iegāde” (identifikācijas numurs: 
DT 2015/19) iepirkuma komisijas 2015. gada 8.jūlija lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 
Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN L ĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 
 
1.1.  Pircējs pasūta un Pārdevējs, saskaņā ar iepirkuma „Kamerzāles krēslu iegāde” (identifikācijas 

numurs: DT 2015/19) iesniegto pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk – 
Piedāvājums) apņemas līdz 2015. gada 20. septembrim veikt 90 skatītāju kr ēslu piegādi 
(turpm āk – Kr ēsli), Kamerzālē – ēkā Brīvības ielā 75, Rīgā (turpmāk – Objekts). 

1.2.  Līguma kopējā summa ir 10018,80 EUR (desmit tūkstoši astoņpadsmit eiro 80 centi), 
ieskaitot PVN 21% apmērā. 

 
2. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN KONTAKTPERSONAS 

 
2.1. Pircējs: 
2.1.1. nodrošina Pārdevējam iekļūšanu objektā šī Līguma 1.1.punktā krēslu piegādei. 
2.1.2. nozīmē atbildīgo kontaktpersonu no Pircēja puses: Jevgēņijs Kudeiko, mob.t. 26206205, e-pasts: 
mehdt@inbox.lv. 

2.2.  Pārdevējs: 
2.2.1. apņemas veikt 90 (no kuriem 84 numurēti) krēslu piegādi līdz 2015. gada 20. septembrim;  
2.2.2. garantē: 
2.2.2.1. 3 gadu mehāniskās izturības garantiju no krēslu piegādes dienas; 
2.2.2.2. garantijas laikā konstatēto nepilnību un bojājumu novēršanu 5 darba dienu laikā no 
paziņojuma un akta par šādu nepilnību konstatēšanu saņemšanas dienas; 
2.2.2.3. remontējamā krēsla nomaiņu pret jaunu, gadījumā, ja krēsls garantijas laikā ir remontējama 
vairāk, kā 2 (divas) reizes. 
2.2.3. nozīmē atbildīgo kontaktpersonu no Pārdevēja puses: Miks Dzelde, mob.t. 29213016, e-pasts: 
miks@rkf.lv. 
 

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 
3.1.  Maksājums tiek veikts EUR (euro) ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā, pamatojoties uz 

Pārdevēja izrakstītu pavadzīmi rēķinu. 
3.2.  Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu uz Pārdevēja norēķinu 

kontu. 
3.3.  Pircējs veic apmaksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pavadzīmes rēķina un pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 

4. LĪGUMA DARB ĪBAS TERMIŅI, TĀ NOSACĪJUMU GROZ ĪŠANAS UN 
PAPILDIN ĀŠANAS KĀRTĪBA 

 
4.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei. 



4.2. L īgumā paredzētais krēslu piegādes termiņš ir 20.09.2015. 
4.3.  Šī Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt tikai gadījumos: 
4.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama pasūtījuma izpilde; 
4.3.2. ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde. 
4.4.  Līgums var tikt papildināts, vai tā nosacījumi grozīti tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 
pantā paredzētajos gadījumos, ja vienošanās par Līguma nosacījumu papildināšanu vai grozīšanu 
izteikta rakstiski un to parakstījušas abas puses. 
4.5. Izmaiņas līgumā noformējamas vienošanās formā un, pēc tās parakstīšanas, kļūst par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
 

5. CITI NOTEIKUMI 
 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
5.2. Līgums ir spēkā līdz visu saistību izpildei. 
5.3. Puses 3 (trīs) dienu laikā informē viena otru par adreses, kontaktpersonas, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām. 
5.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5(piecām) lapām, no kurām 2(divas) lapas aizņem Līguma 

teksts un 3(trīs) lapas tam pievienotais pielikums, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku 
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja un otrs pie Pārdevēja. 

 
6. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 
Pircējs: 
VSIA „Dailes teātris”  
Juridiskā adrese: 
Brīvības iela 75, Rīgā, LV-1001 
Korespondences adrese: 
Brīvības iela 75, Rīgā, LV-1001 
Reģ. Nr. LV40003783138 
AS Swedbank, kods: HABALV22 
Konts: LV49HABA0001401053762 
VSIA „Dailes teātris”  
direktors 
_________________________ A.Vītols 
z.v. 
2015. gada 9. jūlijs 

Pārdevējs: 
SIA „R īgas Krēslu fabrika”  
Juridiskā adrese: 
Konsula iela 19-1, Rīga, LV-1007 
Korespondences adrese: 
Brīvības iela 177, Rīgā, LV-1012 
Reģ. Nr. LV50003439641 
AS Swedbank, kods: HABALV22 
Konts: LV48HABA0001408051457 
SIA „R īgas Krēslu fabrika”  
valdes loceklis 
_________________________ M.Dzelde 
z.v. 
2015. gada 9. jūlijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikums 

Līgumam par Kamerzāles krēslu iegādi 
(Iepirkuma Id. nr. DT 2015/19) 

 
Tehniskais piedāvājums 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNISK Ā SPECIFIKĀCIJA (APRAKSTS) 
Brīvstāvošs krēsls uz četrām kājām, bez roku balstiem, ar paceļamu un polsterētu sēdekli un plastikāta 
atzveltni – 90gab. 
Krēsli ir saliekami viens uz otra līdz 20 gab. 
Kr ēsla rāmis Izgatavots no taisnstūra 30x15 mm caurules, krāsots ar melnu pulverkrāsu, un 

sānskatā veido trīsstūra formu. Kāju galos iestiprināti grīdu saudzējoši 
plastikāta uzgaļi. Attālumi starp krēslu kājām uz grīdas: platums 495 mm, 
dziļums 545 mm. Krēslu rāmī ir integrēti (nenoņemami) polipropilēna 
sakabes āķi, kas ļauj krēslus ērti savienot (vai atvienot) rindās, neizmantojot 
papildus instrumentus vai detaļas. 

Atzveltne Taisnstūra formas atzveltne ir piestiprināta pie krēsla rāmja, izgatavota no 
melna 5 mm bieza propilēna, ir 430 mm plata un 300 mm augsta. 

Sēdeklis  
  
  
  
  
  
  
  

Taisnstūra formas sēdeklis ir iestiprināts starp krēsla kājām, tas ir ar roku 
paceļams vai nolaižams, un izgatavots no melna 5 mm bieza propilēna, ir 450 
mm plats un 430 mm dziļš.  
Sēdeklis ir polsterēts ar 20-30 mm biezu poliuretāna spilvenu, kura blīvums ir 
35-45 kg/kbm. Tapsēts ar melnu Trevira CS šķiedras ugunsdrošu mēbeļu 
audumu, kura nodilumizturība ir ne mazāka par 100000 cikliem pēc 
Martindale testa un svars ne mazāks par 340 g/kvm.  
Pielikumā - auduma nodilumizturību un ugunsdrošību apliecinoši testēšanas 
laboratorijas izsniegti sertifikāti. 

Numerācija 84 krēsliem ir pievienoti numuri, kas piestiprināti atzveltnes augšmalā no 
priekšpuses. Numerācijas plāns 5 rindām: 1:18, 1:17, 1:17, 1:16, 1:16. 

Kr ēsla gabarītizmēri Platums (skatoties no priekšpuses) 535 mm, dziļums 550 mm (ar paceltu vai 
nolaistu sēdekli), augstums 790 mm. 

Garantija  
  

Krēsliem ir 3 gadu mehāniskās izturības garantija. 



 
Pielikums 

Līgumam par Kamerzāles krēslu iegādi 
(Iepirkuma Id. nr. DT 2015/19) 

 
Sertifik āta tulkojums pareizs .......................... M. Dzelde, RKF valdes loceklis,  
        02.07.2015 
 
 
 
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA, aizdegšanās testu laboratorija 
75012 Parīze. 
Laboratorija apstiprināta ar JO Interjera Ministrijas atļauju, 2007. gada 10. februārī. 
 
Rezultātu interpret ācija saskaņā ar OFICI ĀLO ZI ŅOJUMU PAR 5 PANTA IEK ĻAUTAJIEM 
MATERIALIEM, PRET AIZDEGŠANOS 2002. gada 21. novembris. 
 

NR. CM – 11 – P – 054 
Tests ir derīgs 5 gadus no 2011. gada 19. septembra 

 
Materiāla iesniedzējs   FiDiVi 
      
 
Tirdznicības marka   LASER N 
 
Īss apraksts    Veids: austs 
     Materiāla tips: 100% poliesters 
     Tilpummasa: 340 g/kvm 
     Krāsa: dažāda 
 
Testa veids:    Tests ar elektrisko degli 
     Noturība pret uguns liesmu 
     Kritiena tests 
 
 
Klasifik ācija M1 
 
5 panta materiālu iztur ības raksturojums: 
 
Izmantojums – iekštelpu lietošanai. Sargāt no āra apstākļiem 
Tīr īšanas noteikumi – ražotāja ieteikumi 
 
Ņemot vērā testa rezultātus, kas skaidroti testa atzinumā nr. 367110534 
 
Datums 22.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums 
Līgumam par Kamerzāles krēslu iegādi 

(Iepirkuma Id. nr. DT 2015/19) 
 
 
Sertifik āta tulkojums pareizs .......................... M. Dzelde, RKF valdes loceklis,  
        02.07.2015 
 
WEST YORKSHIRE MATERIALS TESTING SERVICE - 
abrazīvā nodiluma testu laboratorija. 
 
Materiāla iesniedzējs:   FiDiVi Tessitura Vergnano Spa 
Kārtas nr.: 30182   
Iesniegšanas datums: 2006. gada 14. marts  
Klienta ienigtā materiāla apraksts: Jet un Laser „N” auduma paraugi 
 
Testa atzinums: 
 
Testa apraksts: Abrazīvā nodiluma tests atbilstoši BS EN 14465 
Apstākļi: 24 stundas 65 +/- 2% Relatīvā Mitruma, 20 +/- 2°C 
Testa metode: BS EN ISO 12947-2: 1999 
Testa veikšanas datums: No 15.03.06 līdz 21.03.06. 
 
Testi tika veikti izmantojot 12 +/- 0.3 kPa 
Testa beigšanas kritērijs bija 3 pavedienu pārrāvums. 
 

Paraugs Jet Laser „N 
1 70.000 100.000 
2 70.000 100.000 
3 60.000 100.000 
4 60.000 100.000 

Kopējie rezultāti 60.000 100.000 
 
Krāsu maiņa novērota pie 3.000 
Novērošanas tehnika: 10 reižu palielinājums 
 
Auduma tips: Gludi austs 
 
Secinājumi:  Testa rezultātā abi auduma paraugi iekļaujas Izturības Pakāpes (Performance Level) 
kategorijā A (35.000), kā norādīts tabilā 1 no BS EN 14465: 2003. Salīdzīnājumā ar BS 2543: 2004 
abi auduma paraugi apmierina norādīto standartu prasības. 
 
 
 
Datums 24.03.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


