
 
 

Kafijas automātu nomas un automātos izmantojamo pārtikas produktu piegādes  

LĪGUMS Nr. CFT ___ 

 

 

Rīgā, 2018. gada 19. oktobris 

 

SIA “Coffee Address”, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 155 k-7, LV-1012, Latvija (turpmāk tekstā - 

PIEGĀDĀTĀJS), tās direktores Noras Masteiko personā, kas darbojas uz Prokūras pamata, no vienas 

puses, un  

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga LV-1050, Latvija 

(turpmāk tekstā - NOMNIEKS), tās valdes priekšsēdētāja Reiņa Bērziņa personā, kurš darbojas saskaņā ar 

valdes 07.07.2017. lēmumu (protokols Nr.42), no otras puses (turpmāk tekstā abi kopā - Puses), bez 

maldības, viltus un spaidiem brīvprātīgi, pamatojoties uz NOMNIEKA organizētā iepirkuma "Kafijas 

automātu noma un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegāde", identifikācijas Nr. ALTUM 

2018/14/AD (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, vienojas un noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) 

par sekojošo: 

 

 1. Līguma priekšmets 

 1.1. NOMNIEKS pasūta un pieņem, bet PIEGĀDĀTĀJS: 

1.1.1. piegādā un nodod lietošanā Līguma Pielikumā Nr.1 minētās kafijas iekārtas (turpmāk tekstā – 

Iekārtas), kā arī uzstāda un apkalpo Iekārtas saskaņā ar Līgumu noteikumiem. 

1.1.2. piegādā Iekārtās izmantojamo kafiju un citus produktus (turpmāk tekstā – Produkti). 

1.2. NOMNIEKS piekrīt visus Iekārtās izmantojamos Produktus (izņemot svaigo pienu), pirkt tikai no 

PIEGĀDĀTĀJA par cenām, kas ir noteiktas Līguma pielikumā Nr.2.  

 

2. Pušu pienākumi 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt šādus darbus: 

 2.1.1. Iekārtu uzstādīšana un ikmēneša profilakse (izņemot Jura Impressa iekārtas); 

 2.1.2. Iekārtu rezerves daļu nodrošināšana un Iekārtu remonts: 

2.1.2.1. Rīgā – 3 darba stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža; 

2.1.2.2. Ārpus Rīgas - 3 darba dienu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža; 

 2.1.3. Iekārtā izmantojamo Produktu piegāde. 

2.2. NOMNIEKA pienākumi: 

2.2.3. veikt Iekārtas ikdienas apkopi – WMF Presto (ar tīrīšanas tableti un speciālo tīrīšanas 

šķidrumu, tīrīšanas tabletes un šķidrumu nodrošina PIEGĀDĀTĀJS), saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA 

norādījumiem, ar kuriem PIEGĀDĀTĀJS, uzstādot Iekārtas, iepazīstina NOMNIEKU; 

2.2.4. Jura Impressa iekārtām NOMNIEKS pēc programmas pieprasījuma veic Iekārtas tīrīšanu ar 

tableti, kā arī ūdens filtra maiņu (Jura Impressa XS 9), (tabletes un filtrus nodrošina 

PIEGĀDĀTĀJS), saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA norādījumiem, ar kuriem PIEGĀDĀTĀJS, uzstādot 

Iekārtas, iepazīstina NOMNIEKU. 

2.2.5. izmantot Iekārtas atbilstoši to nolūkam, novēršot bojājumu iespējamību; 

2.2.6. rūpēties par to, lai NOMNIEKA darbinieki un citi lietotāji apietos ar Iekārtām saudzīgi, lai tās 

būtu aizsargātas no iedarbībām, kuras var ietekmēt to darbību un tīrību.  

2.3. NOMNIEKAM ir jāizmanto Iekārtās tikai PIEGĀDĀTĀJA piegādātus Produktus (izņemot svaigo 

pienu) visa šī līguma darbības laikā. 

 

3. Līguma summa 

3.1. Mēneša pamata nomas maksa par katru Iekārtu un par šī līgumā minētajiem PIEGĀDĀTĀJA 

sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Iepirkumā iesniegto PIEGĀDĀTĀJA finanšu 

piedāvājumu, kas ir pievienots Līguma pielikumā Nr.2.  

3.2. Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa, kas visā Līguma darbības laikā nevar tikt 

pārsniegta ir 41 999,00 EUR. 

 

4. Produktu piegādes un apmaksas kārtība  
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4.1. Šajā līgumā minētos Produktus PIEGĀDĀTĀJS piegādā NOMNIEKAM saskaņā ar NOMNIEKA 

pasūtījumiem vienu reizi mēnesī bez piegādes maksas. Ja Produktus ir nepieciešams piegādāt biežāk, 

tad Produktu pasūtījuma summa nedrīkst būt mazāka par 150 EUR, (simts piecdesmit eiro), 

neieskaitot PVN. 

4.2. Šajā līgumā minēto Produktu iegādei PIEGĀDĀTĀJS nodrošina NOMNIEKAM kredīta limitu, kas 

nav garāks par 14  (četrpadsmit) kalendāra dienām un nav lielāks par 1500 EUR, neieskaitot PVN. Ja 

kāds no šiem limitiem tiek pārsniegts, turpmāko produktu piegādi PIEGĀDĀTĀJS veic tikai tad, kad 

NOMNIEKS ir veicis nokavētos maksājumus. 

4.3. Produktu cenas tiek noteiktas saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA cenrādi – Pielikumu Nr.2, kas ir spēkā visā 

Līguma darbības laikā.  

4.4. Rēķinus par Produktiem un nomu NOMNIEKS apmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc 

rēķina izrakstīšanas no PIEGĀDĀTĀJA. 

4.5. Ja NOMNIEKS kavē rēķinu apmaksu, NOMNIEKS maksā PIEGĀDĀTĀJM līgumsodu 0,3 % apmērā 

dienā no parāda summas. 

 

5. Citi noteikumi 

5.1. Ja NOMNIEKS Iekārtā izmanto pārtikas Produktus (izņemot svaigo pienu), kuri nav pirkti no 

PIEGĀDĀTĀJA, tad PIEGĀDĀTĀJS negarantē Iekārtas kvalitatīvu darbību. 

5.2. Iekārtas ir PIEGĀDĀTĀJA īpašums un NOMNIEKS nav tiesīgs nekādā veidā pārkāpt šīs īpašuma 

tiesības.  

5.3. Līguma termiņam beidzoties vai līguma pārtraukšanas gadījumā NOMNIEKS atdod Iekārtas 

PIEGĀDĀTĀJAM tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas, ņemot vērā dabīgo parasto nolietojumu.  

5.4. PIEGĀDĀTĀJAM ir ekskluzīvas tiesības nodrošināt Iekārtu tehnisko apkalpošanu saskaņā ar līgumu. 

NOMNIEKAM nav tiesību pašam veikt Iekārtas tehnisku apkalpošanu vai ar trešās puses palīdzību. 

5.5. Ja PIEGĀDĀTĀJA īpašuma tiesības tiek pārkāptas, kā arī zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, 

NOMNIEKS atlīdzina PIEGĀDĀTĀJAM pilnu katras nomātās Iekārtas vērtību 3000 EUR, bez PVN 

– WMF Presto, 1749 EUR, bez PVN – Jura Impressa, 1738 EUR, bez PVN – Necta Korinto, 619.01 

EUR, bez PVN – Jura Impressa C 60,  par vienu iekārtu. 

5.6. NOMNIEKS nodrošina PIEGĀDĀTĀJA pārstāvjiem brīvu pieeju Iekārtām laikā, par ko vienojušās 

abas Puses.  

5.7. NOMNIEKAM nav tiesību Iekārtas pārvietot, kā arī izdarīt jebkādas izmaiņas, papildinājumus vai 

uzlabojumus tajās bez PIEGĀDĀTĀJA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

5.8. PIEGĀDĀTĀJS neuzņemas kompensēt NOMNIEKAM zaudējumus, kas tam rodas saistībā ar Iekārtu 

lietošanu vai bojājumiem. 

5.9. Parakstot šo līgumu, Puses apņemas neizpaust trešajai pusei nekādu komerciālu informāciju par otru 

Pusi, kuru tās iegūst, izpildot šo līgumu. Šis noteikums ir spēkā neierobežotu laiku pēc šī līguma 

termiņa beigām. 

5.10. Katrai pusei ir tiesības pārtraukt līgumu, ja otra puse pārkāpj kādu no šī līguma noteikumiem, ir 

oficiāli atzīta par bankrotējušu vai maksātnespējīgu.  

5.11. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puses tiek atbrīvotas no saistībām šo apstākļu darbības laikā. 

Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti importa vai eksporta ierobežojumi, tirdzniecības 

blokāde, kara mobilizācija, ugunsgrēks, eksplozija, streiks vai citi vispāratzītie nepārvaramas varas 

apstākļi. 

5.12. Puses nosaka šādas kontaktpersonas šī līguma izpildei:  

          NOMNIEKS: ___________. 

PIEGĀDĀTĀJS : __________. 

Katrai no Pusēm nekavējoties jāinformē otru pusi par kontaktpersonas maiņu.  

 

6. Līguma darbība  

6.1. Līgums tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem un stājas spēkā no tā abpusējas 

parakstīšanas brīža. Līguma termiņš var tikt pagarināts līdz pilnīgai kopējās Līguma summas 

izlietošanai, Pusēm par to atsevišķi vienojoties.  

6.2. Par līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās tiek 

parakstītas un noformētas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu 

juridisku spēku un ir pievienojamas līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir veicami 

tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likumā paredzētajam regulējumam. 

6.3. Pusēm ir tiesības izbeigt šo līgumu pirms termiņa,  par to rakstiski brīdinot 3 (trīss)  mēnešus iepriekš.  

6.4. SELECTA ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu gadījumā, ja: 

 6.4.1. NOMNIEKS nokavē rēķinu apmaksu vairāk kā 10 darba dienas; 
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 6.4.2. NOMNIEKS nozaudē Iekārtu vai liedz PIEGĀDĀTĀJAM pieeju tai; 

 6.4.3. NOMNIEKS no PIEGĀDĀTĀJA nepasūta Iekārtā izmantojamos Produktus ilgāk kā 2 

(divus) mēnešus. 

  

7. Noslēguma noteikumi 

7.1. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos vienādos eksemplāros, pa vienam katrai pusei un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā. 

 

Pušu rekvizīti:  

NOMNIEKS 

 AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" 

LV50103744891 

Doma laukums 4, Rīga, LV -1050 

AS Citadele banka 

LV95PARX0000035450037 

 PIEGĀDĀTĀJS  

SIA “Coffee Address”,  

LV 40003174017 

Rīga, Brīvības iela 155 k-7, LV-1012  

AS Swedbank 

LV 07 HABA 0001 4080 4753 9 

Valdes priekšsēdētājs 

Reinis Bērziņš 

 

______________ 

 

 Direktore 

Nora Masteiko 

 

______________ 

 

 


