Izpildītāja Līguma reģ. Nr. ______________
Pasūtītāja Līguma reģ. Nr.______________
LĪGUMS
par tiesībām veikt NMP dienesta personāla vakcināciju
Rīgā,

2016.gada 1. aprīlī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktores Sarmītes Villeres
personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”, (turpmāk – Pasūtītājs)
no vienas puses, un
SIA „Veselības centrs 4”, tā valdes priekšsēdētāja Māra Rēvalda personā, kurš
rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
(turpmāk – Puses),
saskaņā ar iepirkuma “Par tiesībām veikt NMP dienesta personāla vakcināciju”
(iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/12) rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja personāla vakcināciju (turpmāk –
Vakcinācija) saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) norādītajām prasībām,
Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītajām cenām un Pasūtītāja pasūtījumu.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Detalizētas Vakcinācijas cenas norādītas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums).
2.2. Kopējā līgumcena ir līdz EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa.
2.3. Saskaņā ar likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” Vakcinācijai netiek piemērots
pievienotās vērtības nodoklis.
2.4. Līguma 2.pielikumā norādītās Vakcinācijas cenas ir maksimāli pieļaujamās cenas, par
kādu Izpildītājs visā Līguma darbības laikā veic Vakcināciju.
2.5. Pasūtītājs samaksu par Vakcināciju veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu (Līguma 9.punkts), 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā rēķina
saņemšanas dienas.
2.6. Izpildītājs Pasūtītājam rēķinu par sniegto Vakcināciju iesniedz 1 (vienu) reizi mēnesī.
2.7. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs rēķinam pievieno sarakstu, kurā norādīts:
2.7.1. vakcinētās personas vārds, uzvārds;
2.7.2. vakcinētās personas dienesta apliecības Nr. (tiem darbiniekiem, kuriem apliecība
vēl nav izsniegta - personas kods);
2.7.3. Vakcinācijas datums;
2.7.4. Pasūtītāja struktūrvienība, kurā darbinieks strādā;
2.7.5. informācija par nobrauktajiem kilometriem, norādot izbraukuma adreses un
nobraukto, kilometru skaitu, ja Vakcinācija tiek sniegta Pasūtītāja struktūrvienībās.
2.8. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.9. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
3. Vakcinācijas sniegšanas kārtība
3.1. Pasūtītāja personāla Vakcinācija tiek veikta Pasūtītāja vai Izpildītāja telpās ar Izpildītāja
darbaspēku - speciālistiem, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem.
3.2. Pirms Vakcinācijas sniegšanas Pasūtītāja telpās, Izpildītājs precizē ar Pasūtītāja attiecīgās

struktūrvienības pārstāvi (Līguma 8.4.1.punkts) Vakcinācijas veikšanas vietu un laiku.
Pusēm vienojoties, Izpildītājs Vakcināciju var sniegt arī citās Pasūtītāja struktūrvienībās,
kuras nav norādītas Līguma 8.4.1. punktā.
3.3. Veicot Pasūtītāja personāla Vakcināciju Izpildītāja telpās, Pasūtītāja darbinieks uzrāda
dienesta apliecību vai Pasūtītāja izziņu, kas apliecina, ka darbinieks atrodas darba
tiesiskajās attiecībās ar Pasūtītāju.
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 ir atbildīgs par atsevišķu telpu nodrošināšanu izbraukuma vakcinācijas
gadījumā, kurā ir vismaz viens galds un vismaz divi krēsli, lai Pasūtītāja telpās būtu
iespējams veikt Pasūtītāja personāla Vakcināciju;
4.1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Vakcināciju Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā;
4.1.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Vakcināciju Līguma 2.5.punktā norādītajā
termiņā, tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents)
apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
4.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi un apņemas sniegt
Vakcināciju Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.2.2. Izpildītājs nodrošina veiktās Vakcinācijas reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
4.2.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt vakcinētā Pasūtītāja personāla personu datu
neaizskaramību un neizpaušanu trešajām personām;
4.2.4. Izpildītājs, sniedzot Vakcināciju, ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas
reglamentē personu Vakcināciju.
4.2.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
4.2.5. Ja Izpildītājs Vakcināciju nesniedz ar Pasūtītāju saskaņotajā termiņā vai ja
Vakcinācija nav pieejama Izpildītāja telpās Tehniskajā piedāvājumā noteiktajā
kārtībā, tiek noteikts Līgumsods 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā
no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
4.3. Ieturamā līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti) no kopējās
Līgumcenas (Līguma 2.2.punkts).
4.4. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
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 ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1 (vienu) gadu, vai, ja attiecīgais
nosacījums iestājas ātrāk – līdz brīdim, kad Pasūtītāja maksājumi par Vakcināciju
sasniedz Līguma 2.2.punktā norādīto kopējo līgumcenu.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
par to rakstiski brīdinot otru Pusi, norādot objektīvu iemeslu.
7.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) 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.
7.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
8. Citi noteikumi
8.1. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
67.1pantā noteikto.
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. Informācija par
kontaktpersonu maiņu var tikt nosūtīta elektroniski.
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:
8.4.1. No Pasūtītāja puses:
8.4.1.1. par Līguma izpildi kopumā un Vakcināciju Vadības centrā:
Vārds, uzvārds: Gundega Dambe:
Tālrunis: 67337011
Fakss: 67709176
E-pasts: gundega.dambe@nmpd.gov.lv
8.4.1.2. par Vakcinācijas saskaņošanu Pasūtītāja struktūrvienībās:
8.4.1.2.1. Vidzemes reģionālais centrs:
Valmiera, Rīgas iela 47a - Voldemārs Kokorevičs, tālrunis:26605480.
8.4.1.2.2. Kurzemes reģionālais centrs:
Kuldīga, Aizputes iela 22 - Laila Erdmane, tālrunis: 26592779.
8.4.1.2.3. Latgales reģionālais centrs:
Daugavpils, Siguldas iela 16a - Vladimirs Bistrovs, tālrunis:25626006.
8.4.1.2.4. Zemgales reģionālais centrs:
Jelgava, Svētes iela 37 - Linda Geriņa, tālrunis: 22041898.
8.4.1.2.5. Rīgas reģionālais centrs:
Rīga, Duntes iela 8 - Ināra Belkeviča, tālrunis: 28312626.
8.4.1.2.6. Specializētās medicīnas centrs:
Jānis Šķensbergs, tālrunis: 22000161.
8.4.1.2.7. Valsts materiālās rezerves:
Elita Beināre, tālrunis: 2833517
8.4.2. No Izpildītāja puses:

Vārds, uzvārds: Una Fjodorova
Tālrunis: mob. 29487902
Fakss: 67847120
E-pasts: vc4@vc4.lv
8.5. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
8.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 7 (septiņu) dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina
otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
8.7. 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.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
SIA „Veselības centrs 4””
dienests
Reģ.Nr. 90009029104
Reģ.Nr. 40003188233
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV 1013
Adrese: K. Barona iela 117,Rīga, LV - 1012
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs Banka: AS „SEB banka”
Kods: TRELLV22
Kods: UNLALV2X
Konts: LV86TREL2290649007000
Konts: LV92UNLA0002030467945
________________________________
S.Villere

________________________________
M.Rēvalds

