Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
LĪGUMS
Par tiesībām sniegt teritorijas uzkopšanas pakalpojumus
Rīgā

2013.gada 3.septembrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktora Armanda Ploriņa
personā, kurš darbojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses,
un
SIA „2V”, tā valdes priekšsēdētāja ____________ personā, kurš darbojas uz statūtu
pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šī
Līguma tekstā saukti „Puses”, saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām sniegt teritorijas uzkopšanas
pakalpojumus” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2013/6) rezultātiem 16.daļā, noslēdz
sekojošu līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījumam veikt
teritorijas uzkopšanas darbus ēkās un teritorijās, kurās izvietotas Pasūtītāja brigādes un
struktūrvienības (1.pielikums), turpmāk saukts „Pakalpojums”, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu
(2. pielikums) un Finanšu piedāvājumā (3. pielikums) norādītajām cenām.
2. PAKLPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pakalpojuma cenas pa pozīcijām ir norādītas Līguma 3. pielikumā „Finanšu piedāvājums”.
2.2. Pakalpojuma cenā pa pozīcijām ietilpst visi izdevumi, kuri maksājami Izpildītājam sakarā
ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā transporta izdevumi.
2.3. Pasūtītājs samaksu par 1 (vienā) kalendārajā mēnesī faktiski saņemto Pakalpojuma apjomu
veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu (Līguma 9. punkts), 45
(četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas dienas.
2.4. 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 Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
2.5. Pēc eiro valūtas ieviešanas Latvijas Republikā, visi norēķini tiek veikti eiro valūtā,
atbilstoši noteiktajam valūtas konvertācijas kursam, neveicot atsevišķus grozījumus
līgumā.
2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.7. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, sniegtā
Pakalpojuma pozīcijas un Pakalpojuma veikšanas adreses.
3.
PAKLAPOJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pakalpojums tiek veikts Pasūtītāja ēkās un teritorijās, kurās izvietotas Pasūtītāja brigādes
un struktūrvienības (Līguma 1.pielikums) saskaņā ar Līguma 2.pielikumu „Tehniskais
piedāvājums” un 3.pielikumu „Finanšu piedāvājums”.
3.2. Pakalpojumu Izpildītājs veic atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja par Līguma izpildi kopumā
(Līguma 8.5.1. punkts) pieprasījumam, darba uzdevumam un norādījumiem, saskaņojot ar
Pasūtītāja pārstāvi (Līguma 8.5.1. punkts) Pakalpojuma veikšanas datumu un laiku.
3.3. Pēc Pakalpojumu veikšanas Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji sastāda un paraksta
Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītāja pārstāvja paraksts uz pieņemšanas
– nodošanas akta apliecina, ka Izpildītājs Pakalpojumu ir veicis pienācīgi.

4.
PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Pasūtītāja saistības un atbildība:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi.
4.1.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt, lai Izpildītāja darbinieki varētu netraucēti sniegt
Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
4.1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā.
4.1.4. Pasūtītājs negarantē visas līgumcenas (Līguma 7.1.punkts) sasniegšanu un Pasūtītājs
iegādājas Pakalpojumu pēc nepieciešamības.
4.1.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.3. punktā norādītajā termiņā, tad
Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas samaksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
4.1.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja tas traucē
normālai Pasūtītāja ikdienas profesionālajai darbībai.
4.1.7. Pasūtītājam ir tiesības prasīt kāda Pakalpojuma atkārtotu sniegšanu pilnā vai daļējā
apjomā, bez papildus samaksas, ja tas nav sniegts kvalitatīvi. Šāds nekvalitatīvi sniegts
pakalpojums fiksējams aktā, pie kuras sastādīšanas pieaicināms Izpildītāja pārstāvis. Ja
Izpildītājs atsakās atkārtoti sniegt Pakalpojumu pilnā vai daļējā apjomā un bez papildus
samaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs nemaksāt par šo Pakalpojumu vai tā nekvalitatīvi veikto
daļu.
4.1.8. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja tā
sniegšana nenorit atbilstoši šim Līgumam vai normatīvajiem aktiem. Šādā gadījumā
Pasūtītājs maksā tikai par veikto Pakalpojumu līdz brīdim, kad Pakalpojuma sniegšana tika
pārtraukta.
4.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
4.2.3. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt un
Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nesniegtā
Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu.
4.2.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar Līguma
noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
4.2.5. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki, kurus tas nosūtīs Pakalpojuma
sniegšanai, godprātīgi pildīs savus pienākumus un uzņemas pilnu atbildību par savu
darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem sniedz Pakalpojumu
ēkās un teritorijās, kurās izvietotas Pasūtītāja brigādes un struktūrvienības.
4.2.6. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā personāls ievēros visus Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.
4.2.7. Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam vai trešajām personām tiek radīti zaudējumi, nodarot
bojājumu telpām, precēm, inventāram un citām materiālām vērtībām, kurus Izpildītājs nav
izlabojis vai nevar izlabot 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, Izpildītājs atlīdzina
Pasūtītājam vai trešajām personām ar to radītos tiešos zaudējumus.
4.2.8. Izpildītāja pienākums ņemt vērā un nekavējoties novērst Pasūtītāja rakstiski izteiktos
iebildumus par tam sniegtajiem Pakalpojumiem.
4.3. Ieturamā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10 % (desmit procentiem) no kopējās
veikto Pakalpojumu summas mēnesī.
4.4. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
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5.
NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma
saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
6.
STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.
6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.
LĪGUMA TERMIŅŠ
7.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā 1 (vienu) gadu vai līdz brīdim, kad
Pasūtītāja maksājumi bez PVN par saņemto Pakalpojumu sasniedz kopējo līgumcenu
400,00 (četri simti latu, 00 santīmi) bez PVN:
7.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par
brīdinājumu par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei
nosūtīts paziņojums.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, norādot objektīvu iemeslu.
7.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
8. CITI NOTEIKUMI
8.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
8.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.4. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.5. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
8.5.1. No Pasūtītāja puses (par līguma izpildi kopumā).:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts:
8.5.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts:
8.6. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9. punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
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8.7. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā
atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
8.8. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.9. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs:
Neatliekamās
dienests

medicīniskās

9. PUŠU REKVIZĪTI
Izpildītājs:
palīdzības SIA „2V”
Reģ.Nr.
Adrese:
Banka:
Kods:
Konts:

Reģ.Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,Rīga, LV 1013
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konts: LV86TREL2290649007000
________________________________
z.v.
A.Ploriņš

________________________________
z.v
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1.pielikums
pie līguma par tiesībām sniegt
teritorijas uzkopšanas pakalpojumus
Ēkas un teritorijas, kurās izvietotas NMP dienesta brigādes un struktūrvienības
Iepirkuma
daļa

Iepirkuma daļas nosaukums

Pakalpojuma sniegšanas vietas

16

Jelgava II

Jelgava, Svētes iela 37
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2.pielikums
pie līguma par tiesībām sniegt
teritorijas uzkopšanas pakalpojumus
Tehniskais piedāvājums
(pievienots līgumam saskaņā ar iesniegto piedāvājumu)
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3.pielikums
pie līguma par tiesībām sniegt
teritorijas uzkopšanas pakalpojumus
Finanšu piedāvājums

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12
13.

Pakalpojums
Pacēlāja izmantošana ar atbilstošas kvalifikācijas personālu pacēlāja vadīšanai, tai skaitā visi izdevumi, kas saistīti ar
pakalpojuma sniegšanu
Jumtu tīrīšanas no sniega darbi, tai skaitā aprīkojums, materiāli un visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma
sniegšanu.
Koku zāģēšanas, koksnes izvešanas un celmu frēzēšanas darbi, tai skaitā aprīkojums, materiāli un visi izdevumi, kas
saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.
Kanalizācijas aku izvešanas darbi, tai skaitā aprīkojums, materiāli un visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma
sniegšanu.
Jumta notek sistēmu (tekņu, cauruļu, piltuvju) tīrīšanas darbi, tai skaitā aprīkojums, materiāli un visi izdevumi, kas
saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.
Logu mazgāšana (stikls, rāmis) - no abām pusēm
Parketa ģenerāltīrīšana, vaskošana
Linoleja vaskošana
Gaismas ķermeņu, lampu tīrīšana
Žalūziju tīrīšana
Mīksto grīdas segumu ķīmiskā tīrīšana
Mīksto, ādas, ādas imitācijas krēslu un dīvānu ķīmiskā tīrīšana
Zāles pļaušana, savākšana un izvešana

Mērv.

Cena LVL bez PVN par
1 (vienu) mērvien
16.daļa

diena

60.63

m2

0.61

stunda

42.65

m3

40.20

m

0.74
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1.51
1.89
1.71
2.49
2.89
1.97
6.91
0.33

m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

