Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.______________
Piegādātāja Līguma reģ.Nr. ____________
Līgums
Par tiesībām izveidot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības informācijas sistēmu
Rīgā

2013.gada 2.oktobrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktora Armanda Ploriņa
personā, kurš rīkojas uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikuma pamata,
turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA „Odo”, tās ____________ ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, turpmāk tekstā „Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī
līguma tekstā saukti „Puses”,
saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām izveidot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības
informācijas sistēmu”, identifikācijas Nr. NMPD 2013/43, rezultātiem, noslēdz šo līgumu,
turpmāk tekstā „Līgums”.
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.
2.3.

1.
Līguma priekšmets
Piegādātājs apņemas Pasūtītājam Līguma darbības laikā veikt pirmās palīdzības
sniegšanas apmācības informācijas sistēmas, turpmāk tekstā – „Sistēma”, ieviešanu un
garantijas uzturēšanu, turpmāk tekstā „Līguma darbi”, saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums),
Finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) un Līguma noteikumiem.
Sistēmas garantijas uzturēšana sākas pēc 3 (trīs) mēnešu Sistēmas izmēģinājuma
ekspluatācijas.
2.
Līguma izpildes termiņi
Sistēmas ieviešanas termiņš ir 3 (trīs) mēneši no Līguma parakstīšanas dienas.
Sistēmas izmēģinājuma ekspluatācijas termiņš ir 3 (trīs) mēneši pēc Sistēmas
ieviešanas termiņa, kā rezultātā Sistēma tiek nodota ekspluatācijā, ja netiek
identificētas 1., 2. un 3.kategorijas problēmas.
Sistēmas garantijas uzturēšanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Sistēmas
nodošanas ekspluatācijā.

3.
Līgumcena un norēķinu kārtība
Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir līdz LVL 6 800,00 (seši tūkstoši
astoņi simti lati, 00 santīmi) vai EUR 9 675,53 (deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit
pieci euro, 53 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir
LVL 1 428,00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit astoņi lati, 00 santīmi) vai EUR
2 031,86 (divi tūkstoši trīsdesmit viens euro, 86 centi), kopā ar pievienotās vērtības
nodokli Līgumcena ir LVL 8 228,00 (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi lati,
00 santīmi) vai EUR 11 707,39 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņi euro, 39
centi):
3.1.1. Kopēja cena par Sistēmas ieviešanu, izmēģinājuma ekspluatāciju un 24 (divdesmit
četru) mēnešu garantijas uzturēšanu bez pievienotās vērtības nodokļa ir LVL 5 200,00
(pieci tūkstoši divi simti latu, 00 santīmi) vai EUR 7 398,93 (septiņi tūkstoši trīs simti
deviņdesmit astoņi euro, 93 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens
procents) ir LVL 1 092,00 (viens tūkstotis deviņdesmit divi lati, 00 santīmi) vai EUR
1 553,78 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs euro, 78 centi), kopā ar pievienotās
vērtības nodokli Līgumcena ir LVL 6 292,00 (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit divi

3.1.
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lati, 00 santīmi) vai EUR 8 952,71 (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro,
71 cents);
3.1.2. Kopēja cena Sistēmas izmaiņu veikšanai un maksas konsultācijām ir LVL 1 600,00
(viens tūkstotis seši simti latu, 00 santīmi) vai EUR 2 276,60 (divi tūkstoši divi simti
septiņdesmit seši euro, 60 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens
procents) ir LVL 336,00 (trīs simti trīsdesmit seši lati, 00 santīmi) vai EUR 478,08
(četri simti septiņdesmit astoņi euro, 08 centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli
Līgumcena ir LVL 1 936,00 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši lati, 00
santīmi) vai EUR 2 754,68 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro, 68 centi).
3.2. Maksa par Sistēmas ieviešanu tiek maksāta divās daļās:
3.2.1. 80% (astoņdesmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā norādītās cenas - bez pievienotās
vērtības nodokļa ir LVL 4 160,00 (četri tūkstoši viens simts sešdesmit latu, 00 santīmi)
vai EUR 5 919,14 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro, 14 centi),
pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir LVL 873,60 (astoņi
simti septiņdesmit trīs lati, 60 santīmi) vai EUR 1 243,02 (viens tūkstotis divi simti
četrdesmit trīs euro, 02 centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli Līgumcena ir LVL
5 033,60 (pieci tūkstoši trīsdesmit trīs lati, 60 santīmi) vai EUR 7 162,17 (septiņi
tūkstoši viens simts sešdesmit divi euro, 17 centi), kas tiek maksāta pēc Sistēmas
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja izrakstīta rēķina
saņemšanas;
3.2.2. 20% (divdesmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā norādītās cenas - bez pievienotās
vērtības nodokļa ir LVL 1 040,00 (viens tūkstotis četrdesmit latu, 00 santīmi) vai EUR
1 479,79 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit deviņi euro, 79 centi), pievienotās
vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir LVL 218,40 (divi simti
astoņpadsmit lati, 40 santīmi) vai EUR 310,75 (trīs simti desmit euro, 75 centi), kopā
ar pievienotās vērtības nodokli Līgumcena ir LVL 1 258,40 (viens tūkstotis divi simti
piecdesmit astoņi lati, 40 santīmi) vai EUR 1 790,54 (viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit euro, 54 centi), kas tiek maksāta pēc Sistēmas izmēģinājuma
ekspluatācijas un Sistēmas nodošanas ekspluatācijā, balstoties uz abpusēji parakstītu
nodošanas-pieņemšanas aktu un Piegādātāja izrakstītu rēķinu;
3.3. Līgumcenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar
Līguma saistību izpildi, tai skaitā, arī piegādes izdevumi.
3.4. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei.
Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības
nodokļa likme tiek piemērota saskaņā ar Sistēmas ieviešanas un uzturēšanas brīdī
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
3.5. Maksa par Sistēmas izmaiņu realizāciju tiek maksāta ņemot vērā faktiski patērēto
laiku, kas ticis Pusēm iepriekš saskaņots, un Līguma 3.pielikumā noteiktās Piegādātāja
cilvēkdienu likmi. Maksa par Sistēmas izmaiņu realizāciju tiek maksāta pēc Sistēmas
izmaiņas realizācijas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un
Piegādātāja izrakstīta rēķina saņemšanas.
3.6. Pēc euro valūtas ieviešanas Latvijas Republikā, visi norēķini tiek veikti euro valūtā.
3.7. Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegtos rēķinus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to
iesniegšanas.
3.8. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja
norādītajā bankas kontā.
3.9. Izrakstot rēķinu, Piegādātājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
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4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

4.
Darbu pieņemšanas kārtība
Pēc Sistēmas ieviešanas pabeigšanas Piegādātājs par to nosūta Pasūtītājam paziņojumu
rakstiskā formā uz Pasūtītāja juridisko adresi vai elektroniskā formā Līguma
10.1.1.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai.
Pasūtītājs pēc Piegādātāja paziņojuma un ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
nodevumu saņemšanas pārbauda Sistēmas un dokumentācijas nodevumu atbilstību
Līgumā noteiktajām prasībām.
Sistēmas komponenšu un dokumentācijas nodevumu akcepttestēšanā, kā arī problēmu
pārvaldības procesā kopumā tiek piemērota šāda atklāto problēmu klasifikācija:
- 1.kategorija – avārija: problēma, kura paralizē Sistēmas darbību.
- 2.kategorija – kļūda, ko nevar apiet: problēma, kas ietekmē kādu no Sistēmas
funkcijām, un darbību nav iespējams veikt, izmantojot citu Sistēmas
funkcionalitāti;
- 3.kategorija – kļūda, ko var apiet: problēma, taču atšķirībā no 2. kategorijas, šo
nepilnību iespējams apiet;
- 4.kategorija – neprecizitāte: problēma, kas tieši neietekmē darbu ar Sistēmu;
- 5.kategorija – izmaiņu pieprasījums: problēma, kad Sistēmā nepieciešamas
izmaiņas, kas iepriekš nebija definētas;
- 6.kategorija – konsultācija: problēma, kuras atrisināšanai nav nepieciešamas
izmaiņas nodevumos.
Sistēma tiek uzskatīta par ieviestu, ja akcepttestēšanas rezultātā nav atklātas 1., 2. un
3.kategorijas problēmas. Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tiek sastādīts un parakstīts
Sistēmas ieviešanas nodošanas - pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina iesniegšanai
un norēķinu veikšanai. Piegādātājs ir atbildīgs par Sistēmas ieviešanas nodošanaspieņemšanas akta sagatavošanu. Abpusēji akceptēts (parakstīts) pieņemšanasnodošanas akts ir pamats attiecīga rēķina izrakstīšanai.
Ja pārbaudes gaitā konstatē Sistēmas vai tās dokumentācijas neatbilstību Līguma
noteikumiem, Pasūtītājs to fiksē attiecīgā neatbilstību protokolā, kuru nosūta
Piegādātājam. Pēc Piegādātāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstību
protokola saņemšanas var tikt sasaukta saskaņošanas sanāksme, kurā Puses precizē
konstatētās neatbilstības. Piegādātājs novērš konstatētās neatbilstības ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā no neatbilstību protokola nosūtīšanas vai saskaņošanas
sanāksmes brīža. Savstarpēji vienojoties, Puses var noteikt arī citu neatbilstību
novēršanas termiņu.
Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Piegādātājs iesniedz Sistēmu atkārtotai
pieņemšanai. Atkārtotā Sistēmas pārbaude un pieņemšana notiek saskaņā ar Līguma
4.1.- 4.6. punktos noteikto kārtību.
Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.1.punktā minētā paziņojuma, Pasūtītājs
nav veicis Sistēmas akcepttestēšanu vai rakstiski iesniedzis Piegādātājam motivētu
lūgumu Sistēmas un ar to saistīto dokumentācijas nodevumu pieņemšanas termiņa
pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Sistēmas ieviešanas ir akceptēta bezierunu kārtībā un
Pasūtītājam nav iebildumu par tā kvalitāti.
Sistēma tiek uzskatīta par ieviestu ar attiecīgu pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanu, kas ir pamats rēķina apmaksas veikšanai.
Trīs mēnešus pēc Sistēmas izmēģinājuma ekspluatācijas, Piegādātājs iesniedz
nodošanas-pieņemšanas aktu par Sistēmas nodošanu ekspluatācijā. Pasūtītājs akceptē
Sistēmas nodošanu ekspluatācijā, ja nav konstatēta neviena 1., 2. un 3.kategorijas
problēma. Šajā gadījumā tiek sastādīts un parakstīts Sistēmas nodošanas pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina iesniegšanai un norēķinu veikšanai. Piegādātājs
ir atbildīgs par Sistēmas nodošanas-pieņemšanas akta sagatavošanu. Abpusēji
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akceptēts (parakstīts) pieņemšanas-nodošanas akts ir pamats attiecīga rēķina
izrakstīšanai
4.10. Ja Pasūtītāja un Piegādātāja starpā rodas strīds par nodevuma izpildes atbilstību
Līgumam, Puses vienojas par ekspertīzes veikšanu, kuru pasūta savstarpēji saskaņotai
neitrālai trešajai personai. Ekspertīzes izdevumus sedz vainīgā puse.
4.11. Ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs pieprasa veikt sākotnēji neparedzētu darbu vai
izdarīt izmaiņas saskaņotajā Līgumā, piesakot 5.kategorijas problēmu, tad savstarpēji
saskaņo atbilstošās darbu apjomu/izmaksu un izpildes termiņu izmaiņas, par ko
rakstiski vienojas attiecīgā protokolā, kurš tiek uzskatīts par šī Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Aprēķiniem izmanto Līguma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums” definēto
cilvēkdienas cenu. Līguma izpildes laikā var tikt slēgtas papildu vienošanās tikai par
darbiem, kuru saturs ir bijis atrunāts iepirkuma dokumentācijā un kas ir saistīts ar
iepirkuma priekšmetu.
5.
Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Piegādātāja atbildība:
5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Līguma priekšmeta izpildi Līgumā paredzētajā termiņā,
apjomā un kvalitātē;
5.1.2. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu;
5.1.3. Līdz Sistēmas nodošanai ekspluatācijā Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību saistībā ar
Sistēmu, tajā skaitā par jebkādiem tās bojājumiem, tai skaitā, trešo personu
nodarījumiem un nejaušu bojāeju.
5.2. Pasūtītāja atbildība:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem un
kārtību;
5.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi piedalīties programmatūras nodevumu kvalifikācijas
testēšanā un akcepttestēšanā Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) noteiktajā
apjomā.
5.3. Par Piegādātāja saistību neizpildi tiek noteikti šādi līgumsodi:
5.3.1. par Sistēmas ieviešanas termiņa kavējumu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā
no Sistēmas ieviešanas cenas par katru kavējuma dienu, ja nokavējums radies
Piegādātāja vainas dēļ;
5.3.2. par Sistēmas nodošanas ekspluatācijā termiņa kavējumu 0,1% (nulle komats viena
procenta) apmērā no Sistēmas paplašināšanas cenas par katru kavējuma dienu, ja
nokavējums radies Piegādātāja vainas dēļ.
5.4.
Par Pasūtītāja rēķinu apmaksas kavējumu tiek noteikts līgumsods 0,1% (nulle komats
viena procenta) apmērā no rēķina summas par katru kavējuma dienu.
5.5.
Aprēķinātais līgumsods par katru pārkāpumu nepārsniedz 10% no kopējās līgumcenas.
5.6.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas
pienākuma. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu atlīdzības
summā.
5.7.
Attiecībā pret Pasūtītāju Piegādātājs ir atbildīgs par visu tā piesaistīto apakšuzņēmēju
(un personu apvienības dalībnieku) veiktajām piegādēm un sniegtajiem
pakalpojumiem Līguma ietvaros.
5.8. Pušu saistības pret otru Pusi ietver atbildību par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas
nodarīti otrai Pusei.
6.1.

6.
Garantija
Piegādātājs garantē Līguma darbu (nodevumu) kvalitāti un atbilstību Līguma
noteikumiem 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Sistēmas nodošanas ekspluatācijā.
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6.2.

Garantijas periods tiek skaitīts no darba (nodevuma) pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
Ja garantijas perioda laikā Līguma darbos (nodevumos) tiek atklātas neatbilstības
specifikācijai vai kļūdas, tad Piegādātāja pienākums ir tās novērst bez papildus
samaksas saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā noteiktajiem garantijas noteikumiem.

7.
Konfidencialitāte
Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, kas sniegta sakarā ar Līgumu un ko
informācijas sniedzējs ir apzīmējis kā konfidenciālu, informācijas saņēmējs apņemas:
7.1.1. aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar
piemērojamajiem profesionālajiem standartiem;
7.1.2. izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības;
7.1.3. sniegt konfidenciālo informāciju tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pildītu
savas Līgumā noteiktās saistības.
7.2. Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, jau zināma
informācijas saņēmējam, bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai vai atklāta
saskaņā ar likuma prasībām.
7.3. Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām,
kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro
noteikumus par konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā
radītajiem zaudējumiem.
7.1.

8.
Autortiesības
Pasūtītājs un Piegādātājs ir vienlīdzīgi Sistēmas izmantotāji. Nododot Sistēmu,
Piegādātājs nodod Pasūtītājam visas mantiskās tiesības uz Sistēmu un piešķir
Pasūtītājam tiesības izmantot Sistēmu visā pasaulē un visos veidos, tai skaitā, bet ne
tikai padarīt to pieejamu sabiedrībai, īslaicīgi vai pastāvīgi izplatīt, tulkot, adaptēt,
pārdot un cita rīcībai ar Sistēmu jebkurā formātā jebkurai trešajai personai.
8.2. Piegādātājs nodod Pasūtītājam visas autora mantiskās tiesības uz attiecīgo autortiesību
objektu bez papildu atlīdzības ar sekojošiem licenču noteikumiem:
8.2.1. Programmatūras pirmkodam un sistēmas moduļiem ar LGPL (GNU Lesser General
Public License) licenci;
8.2.2. programmatūras dokumentācijai ar CC–BY (Creative Commons — Attribution)
licenci.
8.1.

9.
Līguma izbeigšana
9.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
9.1.1. Piegādātājs kavē Sistēmas nodošanas ekspluatācijā termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit)
darba dienas;
9.1.2. Piegādātājs 3 (trīs) reizes piegādā Sistēmu akcepta testēšanai ar 1. un 2.prioritātes
kļūdām.
9.2. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Piegādātāja
izpildīto un akceptēto darbu apmaksu vairāk nekā 20 (divdesmit) darba dienas.
9.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tas noticis Piegādātāja pārkāpumu vai
Piegādātāja lūguma dēļ, Piegādātājs nesaņem samaksu par veiktajiem darbiem.
9.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tas noticis Pasūtītāja būtisku
pārkāpumu dēļ vai pēc Pasūtītāja lūguma, Pasūtītājs maksā Līguma gala norēķinu, kas
tiek aprēķināts pēc Piegādātāja faktiski uz to brīdi patērētā darba apjoma vai piegādāto
preču finanšu apjoma.
9.5. Puse, kura vēlas vienpusēji izbeigt Līgumu, pamatojoties uz Līgumā minētajiem
gadījumiem, rakstiski brīdina otru Pusi. Ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā
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9.6.

nespēj rakstveidā vienoties par risinājumu, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar
sākotnējā brīdinājuma nosūtīšanas dienu.
Šī Līguma 9.1.1. punktā noteiktajā gadījumā ir uzskatāms, ka Piegādātājs nav izpildījis
Līguma saistības, tādējādi Pasūtītājam ir tiesības piedzīt Līguma 5.3.punktā definēto
līgumsodu.

10.
Kontaktpersonas
10.1. Līguma izpildei, pārraudzīšanai un sekmīga rezultāta nodrošināšanai Puses pilnvaro
kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma ietvaros risināmajiem darba
jautājumiem un kuras ir pilnvarotas veikt nepieciešamās darbības, kas nodrošinātu
sekmīgu Līguma izpildi:
10.1.1. No
Pasūtītāja
puses
kontaktpersona
ir
________________,
______________________, e-pasts: __________________, tālr. _____________;
10.1.2. No
Piegādātāja
puses
kontaktpersona
ir
__________________,
____________________, e-pasts: ______________, tālr. ______________.
10.2. Gadījumā, ja kāda kontaktpersona nespēj pildīt savus uzdevumus, tad attiecīgā Puse
trīs (3) darba dienu laikā nozīmē citu darbinieku, par ko nekavējoties rakstiski paziņo
otrai Pusei.
11.
Nepārvarama vara
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst.
11.2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās
rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā iespējama vai
paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam
paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma
neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai no Pusēm ir
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 20
(divdesmit) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt
atlīdzināt zaudējumus, kas tai radušies izbeidzot Līgumā noteiktās saistības, izņemot
gadījumus, kad nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās iemesls ir bijis varas un
pārvaldes institūciju rīcība vai normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu
tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Šādos
gadījumos Pasūtītājs norēķinās par Pasūtījumu ietvaros Izpildītāja paveiktajiem
darbiem.
12.
Līguma termiņš, tā noteikumu grozīšana un darbības pārtraukšana
12.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.
12.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Līguma izpildes laikā var tikt slēgtas papildu vienošanās tikai
par pakalpojumiem vai preču piegādēm, kuru saturs ir bijis atrunāts iepirkuma
dokumentācijā un kas ir saistīts ar iepirkuma priekšmetu.
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13.
Strīdu risināšanas kārtība
13.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Sarunu
gaita tiks attiecīgi protokolēta.
13.2. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms pēc
piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
14.
Citi noteikumi
14.1. Ja Pasūtījumam ir licence, pamācības, lietošanas instrukcijas, tehniskā vai cita
dokumentācija, tad šāda dokumentācija jāpiegādā latviešu valodā kopā ar darba
(nodevuma) piegādi.
14.2. Sūtījums uzskatāms par nosūtītu otrai Pusei, ja sūtītājs var pierādīt ar attiecīgu faksa
aparāta izdruku ar apstiprinājumu par faksa nosūtīšanu vai elektronisku apstiprinājumu
par nosūtīto e-pastu. Sūtījumi pa pastu sūtāmi vismaz ierakstīta sūtījuma veidā un tiek
uzskatīti par saņemtiem ne vēlāk kā piektajā dienā no to nosūtīšanas.
14.3. Piegādātājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir apzinājis visus iespējamos riskus, kas
varētu rasties Līguma izpildes laikā un necels nekāda veida prasījumus pret Pasūtītāju
par papildu samaksu un neatteiksies no Līguma izpildes, izņemot gadījumus, kad
Pasūtītājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus.
14.4. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī tām personām, kas ir to saistību un tiesību pārņēmēji.
14.5. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz no Līguma izrietošo
saistību pilnīgai izpildei.
14.6. Līgums, neskaitot pielikumus, sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs
uz 56 (piecdesmit sešām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
14.7. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums „Tehniskā specifikācija”
2. pielikums „Tehniskais piedāvājums”.
3.pielikums „Finanšu piedāvājums”.
15.

Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests SIA „Odo”
Reģ. Nr.
________________________

________________________
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1.pielikums
pie līguma par tiesībām izveidot pirmās palīdzības
sniegšanas apmācības informācijas sistēmu
Tehniskā specifikācija
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2.pielikums
pie līguma par tiesībām izveidot pirmās palīdzības
sniegšanas apmācības informācijas sistēmu
Tehniskais piedāvājums
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3.pielikums
pie līguma par tiesībām izveidot pirmās palīdzības
sniegšanas apmācības informācijas sistēmu
Finanšu piedāvājums
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