Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
Pakalpojuma sniedzēja līguma reģistrācijas Nr. 08-16/E
LĪGUMS
par tiesībām veikt paceļamo vārtu un barjeru remonta un apkopes pakalpojumus
Rīgā

2016.gada 31.maijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk- Pasūtītājs, tā direktores
Sarmītes Villeres personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2016.gada 2.februāra rīkojumu Nr.13-04/32, no vienas
puses, un
SIA "Salacgrīvas elektromontāžnieks", turpmāk- Pakalpojuma sniedzējs, tās valdes
priekšsēdētāja Armanda Belasika personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk – Puses,
saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām veikt paceļamo vārtu un barjeru remonta un apkopes
pakalpojumus” (iepirkuma id.Nr. NMPD 2016/16),turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz
šo līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pasūtītājam paceļamo vārtu un barjeru, turpmāk- Objekts,
remonta un apkopes pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši Pakalpojuma
sniedzēja Tehniskajam (1.pielikums) un Finanšu (2.pielikums) piedāvājumam, un
Pasūtītāja pieteikumam.
1.2. Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojumu sniedz Objekta atrašanās vietā (3.pielikums).
1.3 Objektu saraksts (3.pielikums) ir aktuāls Līguma slēgšanas brīdī. Līguma izpildes laikā
atbilstoši faktiskajai situācijai (t.sk. Objektu iegāde/norakstīšana, Pasūtītāja
struktūrvienības ģeogrāfiskās atrašanās vietas maiņa), Puses objektu sarakstu var precizēt,
par to noslēdzot vienošanos pie Līguma.
2. Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena bez PVN ir līdz EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), PVN 21% ir EUR 8 820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit euro, 00 centi), kopējā līgumcena ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši
astoņi simti deviņpadsmit euro, 99 centi).
2.2. Detalizētas Pakalpojuma cenas norādītas Līguma 2.pielikumā.
2.3. Pasūtītājs izmanto Pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, Līguma darbības laikā
sniegto Pakalpojumu kopējā cena var nesasniegt Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo
līgumcenu.
2.4. Līguma 2.pielikumā norādītās Pakalpojuma cenas ir maksimālās pieļaujamās cenas
Līguma darbības laikā.
2.5. Pēc katra Pakalpojuma sniegšanas, Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu.
Rēķinā norāda īsu pakalpojuma aprakstu (t.sk. izmantotās detaļas), pakalpojuma
sniegšanas datumu un vietu, Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
2.6. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Pakalpojuma
sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus
Līgumā.
2.7. Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Pakalpojuma
sniedzēja norādīto bankas kontu (Līguma 9.punkts), 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no
rēķina saņemšanas dienas.
2.8. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Pakalpojuma sniedzēja
norādītājā bankas kontā.
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3. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
3.1. Pakalpojumu ir tiesīgas pieteikt Līguma 8.4.1.punktā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas.
Pakalpojumu piesaka nosūtot e-pastu Līguma 8.4.2.punktā norādītajai Pakalpojuma
sniedzēja kontaktpersonai, norādot pakalpojuma veidu (remonts vai apkope) un Objekta
atrašanās vietu.
3.2. Objekta apkopi veic pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā.
Pakalpojuma sniedzējam Objekta apkope jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā no Pasūtītāja kontaktpersonas pieteikuma saņemšanas dienas.
3.3. Objekta remontu veic pēc nepieciešamības sekojošā kārtībā:
3.3.1.Pakalpojumi, kuru plānotās izmaksas nepārsniedz EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar Pasūtītāja
kontaktpersonu tiek saskaņoti mutiski;
3.3.2. Pakalpojumiem, kuru plānotās izmaksas pārsniedz EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), Pakalpojuma sniedzēja
kontaktpersona ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā no Pakalpojuma pieteikšanas
dienas Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu saskaņošanai nosūta remontdarbu tāmi,
un Puses vienojas par Pakalpojuma sniegšanas laiku;
3.3.3. ja Objekta remontam nepieciešams izmantot detaļas, kas nav minētas Līguma
2.pielikumā, to izmaksas nedrīkst pārsniegt uz Pakalpojuma brīdi esošās vidējās
tirgus cenas;
3.3.4. Pakalpojuma laikā uzstādītajām/mainītajām detaļām garantijas laiks ir 24 (divdesmit
četri) mēneši no Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
3.4. Ņemot vērā Pasūtītāja darba specifiku, Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanas
vietā ierodas ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
un defektus novērš ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, vienlaicīgi nodrošinot
transportlīdzekļu kustības iespēju caur bojāto Objektu.
3.5. Pēc Pakalpojuma sniegšanas Pušu kontaktpersonas paraksta veikto darbu Nodošanaspieņemšanas aktu, kurā detalizēti norāda Pakalpojuma veidu – remonts vai apkope, veiktos
darbus un konstatētos defektus un/vai bojājumus.
3.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai nav atbilstošs Līguma
noteikumiem, 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma 3.5.punktā minētā darbu Nodošanaspieņemšanas akta parakstīšanas dienas abām Pusēm klātesot tiek sastādīts defektācijas
akts. Konstatēto defektu novēršanas termiņš ir 24 (divdesmit četras) stundas no
defektācijas akta parakstīšanas brīža. Ja objektīvu iemeslu dēļ defektus nav iespējams
novērst 24 (divdesmit četras) stundu laikā no defektācijas akta parakstīšanas, Puses
vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.
4. Pušu atbildība
4.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par:
4.1.1. Līgumā noteikto pienākumu pienācīgu izpildi;
4.1.2. samaksas par sniegto pakalpojumu veikšanu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
4.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs
maksā Līgumsodu 0,1% (nulle, viens procents) apmērā no savlaicīgi nenomaksātās
summas par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja piestādītu rēķinu.
4.3. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par:
4.3.1. sniegto pakalpojumu kvalitatīvu un pienācīgu izpildi;
4.3.2. pakalpojumu sniegšanu Līgumā noteiktajā termiņā;
4.3.3. defektācijas aktā konstatēto defektu novēršanu Līgumā noteiktajā vai savstarpēji
saskaņotā termiņā.
4.4. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildē iesaistītie speciālisti ir tiesīgi
veikt elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas darbus elektroinstalācijās ar darba spriegumu
līdz 1kV.
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4.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tiek noteikts
Līgumsods 0,1% (nulle, viens procents) apmērā no kopējās līgumcenas (Līguma
2.1.punkts) par katru nokavēto dienu, saskaņā ar Pasūtītāja piestādītu rēķinu Ieturamā
līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas.
4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
4.7. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un
ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas.
4.8. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam
sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pakalpojuma sniedzējs tajos vainojams.
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, pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija,
kas satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
5.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līguma saistības tiek turpinātas, ārkārtas
apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Līguma darbības termiņā, un, attiecīgi pagarinot
Līguma termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
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 tā abpusējas parakstīšanas dienas un tiek noslēgts uz 2 (diviem)
gadiem vai, ja attiecīgais nosacījums iestājas ātrāk – līdz brīdim, kad Pasūtītāja maksājumi
bez PVN par saņemto Pakalpojumu sasniedz kopējo līgumcenu (Līguma 2.1.punkts).
7.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa
beigām, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs
vairāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas kavē Līgumā noteiktos maksājumu termiņus.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, 10
(desmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pakalpojuma sniedzēju, ja Pakalpojuma
sniedzējs nepilda līgumsaistības, nekvalitatīvi sniedz Pakalpojumu, vai nenodrošina
Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos.
7.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, abām Pusēm par to savstarpēji
vienojoties. Šādā gadījumā 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 Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
8.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.3. Ja, kāds no Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
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8.4. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildes laikā:
8.4.1. No Pasūtītāja puses:
8.4.1.1. par Pakalpojuma saņemšanu Rīgā - Hipokrāta ielā 2 un Laktas ielā 8:
Gundars Jēkabsons, tālr.: 28642110,
e-pasts:
8.4.1.2. par Pakalpojuma saņemšanu Rīgā – Anniņmuižas bulvārī 89, Duntes ielā
8, Nīcgales ielā 7:
Normunds Balčuns, tālr.: 29350362,
e-pasts:
8.4.1.3. par Pakalpojuma saņemšanu Rīgā – Brīvības bulvārī 403b:
Uldis Baumanis, tālr.: 29124411,
e-pasts:
8.4.1.4. par Pakalpojuma saņemšanu Valmierā:
Ojārs Liepiņš, tālr.: 25621980,
e-pasts:
8.4.1.5. par Pakalpojuma saņemšanu Jelgavā:
Valdis Novoselovs, tālr.: 26483225,
e-pasts:
8.4.1.6. par Pakalpojuma saņemšanu Daugavpilī un Rēzeknē:
Juris Ločmelis, tālr.: 29175433,
e-pasts:
8.4.1.7. par Pakalpojuma saņemšanu Kuldīgā un Tukumā:
Guntars Vanags, tālr.:29471072,
e-pasts:
8.4.1.8. par Līguma izpildi kopumā:
Ēriks Dižgalvis, tālr.: 67337050
e-pasts:
8.4.2. No Pakalpojuma sniedzēja puses:
Rolands Prokuratovs, tālrunis: 25533337, e-pasts:
8.5. Pusēm visi ar Līgumu saistītie paziņojumi jāsūta uz juridisko adresi (Līguma 9.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
8.6. Mainot juridisko adresi vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 7 (septiņu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā
atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādejādi radušos zaudējumus.
8.7. Līgums ar pielikumiem ir sagatavoti latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Pakalpojuma sniedzēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Pakalpojuma sniedzējs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
SIA „Salacgrīvas elektromontāžnieks”
Reģ. Nr. LV40003868619
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 439,
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV-1024
Rīga, LV – 1013
Faktiskā adrese: Pērnavas iela 8,
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Salacgrīva, LV-4033
Kods: TRELLV22
Banka: AS SEB banka
Konts: LV86TREL2290649007000
Kods: UNLALV2X
Konts: LV72UNLA0050009119689
Direktors __________________S.Villere

Valdes priekšsēdētājs___________A.Belasiks

4

