Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. _________
Piegādātāja Līguma reģistrācijas Nr. _________
LĪGUMS
par tiesībām piegādāt apliecības par pirmās palīdzības (PP) apmācības kursu noklausīšanos
vai beigšanu un sertifikātu/apliecību veidlapas par tiesībām nodarboties ar apmācību PP
sniegšanā
Rīgā,

2016.gada __._________

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktores Sarmītes Villeres
personā, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”, turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Baltijas Banknote”, tā Projektu koordinatora Aināra Milaša personā, kurš
darbojas saskaņā ar 2016.gada 09.februāra Pilnvaru Nr. V4-1032/16, turpmāk tekstā –
Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk tekstā – Puses, saskaņā ar
iepirkuma “Par tiesībām piegādāt apliecības par pirmās palīdzības (PP) apmācības kursu
noklausīšanos vai beigšanu un sertifikātu/apliecību veidlapas par tiesībām nodarboties ar
apmācību PP sniegšanā” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/1) rezultātiem
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā apliecības par pirmās palīdzības (PP)
apmācības kursu noklausīšanos vai beigšanu un sertifikātu/apliecību veidlapas par tiesībām
nodarboties ar apmācību PP sniegšanā, turpmāk tekstā – Prece, atbilstoši Piegādātāja
Tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) un Pasūtītāja
pasūtījumam.
2. Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Detalizētas Preču cenas ir norādītas Līguma 2.pielikumā – Finanšu piedāvājums.
2.2. Kopējā līgumcena, ieskaitot 10% rezervi, bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk
tekstā – PVN, ir līdz EUR 12 925.00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro,
00 centi), PVN 21% ir EUR 2 714.25 (divi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro, 25 centi),
kopējā līgumcena ar PVN ir EUR 15 639.25 (piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi
euro, 25 centi).
2.3. Puses vienojās, ka Līguma 2. pielikumā norādītās cenas ir maksimāli pieļaujamās
cenas, par kādām Piegādātājs visā Līguma darbības laikā, Pasūtītājam piegādā Preci.
2.4. Preču cenā ir iekļauti visi nodokļi, maksājumi, nodevas (izņemot PVN) un citi
izdevumi, kuri maksājami saistībā ar Līguma izpildi, tai skaitā arī piegādes izdevumi uz Preču
piegādes adresi – Rīgā, Laktas ielā 8.
2.5. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļu likmei. Nodokļu jomu
regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Preču
piegādes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus
Līgumā.
2.6. Pasūtītājs samaksu par saņemto Preci veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto
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bankas kontu (Līguma 10.punkts), 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Preces rēķina
saņemšanas dienas.
2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja
norādītajā bankas kontā.
2.8. Izrakstot rēķinu, Piegādātājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
2.9. Plānotais Preces apjoms var mainīties, ņemot vērā Pasūtītājam pieejamos finanšu
līdzekļus. Pasūtītājs negarantē visa plānotā Preces apjoma iegādi, gadījumā, ja Pasūtītājam
zūd nepieciešamība iegādāties Preci plānotajā apjomā objektīvu apstākļu vai nepārvaramas
varas, tai skaitā tādu no Pasūtītāja gribas neatkarīgu valsts pārvaldes institūciju lēmumu un
rīcības vai normatīvo aktu pieņemšanas un spēkā stāšanās rezultātā, kas būtiski ierobežo
Pasūtītāja tiesības un spējas uzņemties attiecīgās līgumsaistības. Savukārt, ja Pasūtītājam
rodas nepieciešamība, Preces plānotais apjoms var palielināties, bet nepārsniedzot Līguma
2.2.puntā noteikto kopējo līgumcenu.
3.
Preces pasūtījuma un piegādes kārtība
3.1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas, Pušu pārstāvji (Līguma 9.3.punkts) elektroniski
saskaņo ar Preces pasūtījumu saistītās nianses (Preces krāsa, teksta saturs, izvietojums, u.c.).
3.2. Pasūtītāja pārstāvis (Līguma 9.3.1.punkts) Preces pasūtījumu veic elektroniski, nosūtot
Preces pasūtījumu uz Piegādātāja pārstāvja e-pasta adresi (Līguma 9.3.2.punkts), pasūtījumā
norādot Preces daudzumu, piegādes vietu un laiku.
3.3. Piegādātājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas piegādā
Pasūtītājam nepieciešamo Preci, saskaņā ar Līguma 1.un 2. pielikumu un/vai Pasūtītāja
pasūtījumu.
3.4. Preci nododot, Piegādātāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi-rēķinu.
3.5. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz tā nodošanai Pasūtītājam.
3.6. Piegādātājs ar saviem resursiem nodrošina Preces izkraušanu Pasūtītāja norādītajās
telpās – Rīgā, Laktas ielā 8.
3.7. Līguma darbības laikā, ņemot vērā saimnieciskās vajadzības un Preču izlietojumu,
nepārsniedzot Līguma 2.2.puntā noteikto kopējo līgumcenu, Pasūtītājs papildus var iegādāties
Preces maketus.
4. Preces kvalitāte
4.1. Piegādātājs piegādā kvalitatīvu, Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1.pielikums)
un/vai Pasūtītāja pasūtījumam atbilstošu Preci.
4.2. Pretenzijas par Piegādātāja Preces neatbilstību Tehniskajam piedāvājumam vai
Pasūtītāja pasūtījumam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt pretenziju, iesniedzot Piegādātājam
rakstisku paziņojumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad tiek konstatēta neatbilstība.
4.3. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 4.2.punktā norādītās pretenzijas
saņemšanas dienas uz sava rēķina ir jānovērš pretenzijā norādītie trūkumi un jāpiegādā
Pasūtītājam Tehniskajam piedāvājumam un vai Pasūtītāja pasūtījumam atbilstoša Prece.
4.4. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam rakstiskā veidā 5
(piecu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas.
4.5. Piegādātājs Pasūtītāja pretenziju izskata 2 (divu) darba dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas.
4.6. Gadījumā, ja Piegādātājs iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti neatzīst, Puses
atzinuma iesniegšanai par Preces kvalitāti var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pieaicinātais
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eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Preces faktu, Piegādātājs sedz Pasūtītāja
zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar nekvalitatīvo Preci un eksperta pieaicināšanu.
5.
Pušu saistība un atbildība
5.1. Pasūtītāja saistības un atbildība:
5.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.1.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu;
5.1.3. Pasūtītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Piegādātājiem sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumiem, ja Pasūtītājs tajos vainojums;
5.1.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
5.1.5. Ja pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līguma 2.6.punktā norādītajā termiņā, tad
Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0.1% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas par katru
nokavēto dienu.
5.2. Piegādātāja saistības un pienākumi:
5.2.1. Piegādātājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.2.2. Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
5.2.3. Ja Piegādātājs neveic piegādi Līguma 3.3.punktā norādītajā termiņā, tad Piegādātājs
maksā Līgumsodu 0.1% apmērā no savlaicīgi nepiegādātās Preces par katru nokavēto dienu.
5.3. Ieturamā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10% no kopējās piegādātās Preces
summas.
5.4. Jebkurā Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksā neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
6. Nepārvarama vara
6.1. 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.
6.2. 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.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. 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.
7.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Līguma termiņš
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 2 (divus) gadus vai līdz
Līgumcenas (Līguma 2.2.punkts) sasniegšanai.
8.2. Šo Līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67. 1pantā
noteikto.
8.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas
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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.
8.4. Līgums var tikt izbeigts, pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai
personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
9.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.3. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
9.3.1. No Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds: Inete Strauta
Tālrunis: 67337017
E-pasts: inete.strauta@nmpd.gov.lv
9.3.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Ainārs Milašs
Tālrunis: 67228088
E-pasts: ainars@balticbanknote.lv
9.4. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Izmaiņas par kontaktpersonām var tikt
nosūtītas elektroniski uz Līguma 9.3.1. un 9.3.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm, neveicot
atsevišķus grozījumus Līgumā.
9.5. 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.
9.6. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
SIA “Baltijas banknote”
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. 40102000497
Jur. adrese: Laktas iela 8, Rīga,
Jur. adrese: “Britania”, Ķekavas nov.,
LV-1013
Daugmales pag., LV-2124
Banka: Valsts kase
Banka: Citadele
Konts: LV86TREL2290649007000
Konts: LV80PARX0000008241031
Kods: TRELLV22
Kods:PARXLV22
Direktore _______________ S.Villere

Projektu koordinators
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A.Milašs

