Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.______________
Izpildītāja Līguma reģ.Nr.______________
LĪGUMS
par brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu uzturēšanu
Rīgā,

2016.gada 04.jūlijā

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
Akciju sabiedrība „Inkomerc Holding”, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes
priekšsēdētāja Eduarda Asaturjana personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, no otras
puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk – Puses, saskaņā ar iepirkuma “Par brigāžu darbu
nodrošinošo kompleksu uzturēšanu” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/24)
rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs veic brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu, turpmāk –
BDN kompleksu, uzturēšanas pakalpojumu, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar
Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu, turpmāk - 1.pielikums, Finanšu piedāvājumā,
turpmāk - 2.pielikums, norādītajām cenām un Pasūtītāja pasūtījumu.
1.2. Pakalpojums ietver:
1.2.1. BDN kompleksu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu (uzturēšanu) saskaņā ar
1.pielikuma 1.punktā noteikto kārtību un apjomu;
1.2.2. BDN kompleksu elementu demontāžu no viena operatīvi medicīniskā
transportlīdzekļa, turpmāk – OMT, un/vai uzstādīšanu citā OMT saskaņā ar
1.pielikuma 2.punktā noteikto kārtību un apjomu;
1.2.3. BDN kompleksu bojājumu diagnosticēšanu un remontu saskaņā ar 1.pielikuma
3.punktā noteikto kārtību un apjomu;
1.2.4. BDN programmatūras uzturēšana saskaņā ar 2.pielikumā noteikto kārtību un
apjomu.
1.3. Izpildītājs nodrošina iespēju pieteikt problēmas, kas saistītas ar BDN kompleksu,
nepārtraukti (7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī) telefoniski un tam paredzētā
problēmu un izmaiņu pieteikumu pārvaldības rīkā un attiecīgi reakciju uz pieteikto
ziņojumu ne ilgāk kā 1 (vienas) dienas laikā saskaņā ar 1.pielikuma 4.punktu.
1.4. Puses vienojas, ka Līguma noslēgšanas brīdī Pasūtītājam ir 207 BDN kompleksi un 247
BDN programmatūras Līguma darbības laikā, Pasūtītājam iegādājoties jaunu BDN
kompleksu vai tā sastāvdaļu, vai programmatūras, to pievieno Līgumam atbilstoši
Finanšu piedāvājumā norādītajai uzturēšanas maksai. Par attiecīgajām izmaiņām
minētajā sarakstā Puses noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma.
2. Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir EUR 41 999,99
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), PVN 21%
(divdesmit viens procents) ir EUR 8 820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro,
00 centi), kopā ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit
euro, 99 centi).
2.2. Detalizētas Pakalpojuma cenas ir norādītas Līguma 2. pielikumā.
2.3. Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

maksājami līdz ar Līguma saistību izpildi, izņemot PVN.
Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic ar pēcapmaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu (Līguma 10. punkts) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
Pakalpojuma izpildes brīža, ko apstiprina abpusēji parakstīts Pieņemšanas–nodošanas
akts un Pasūtītāja saskaņots rēķins.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
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.
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.

3. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
3.1. Līguma 1.2.1.punktā noteikto Pakalpojumu, Pasūtītājs piesaka Līguma 9.5.2. punktā
norādītajai kontaktpersonai vai izmantojot Līguma 1.3.punktā noteikto pārvaldības rīku.
3.2. Nododot vai saņemot, kādu no BDN iekārtām, Puses paraksta Pieņemšanas-Nodošanas
aktu.
3.3. Pēc Pakalpojumu izpildes, Izpildītājs Pasūtītājam sniedz informāciju atbilstoši Līguma
1.pielikuma 3.2.punktam.
3.4. Pēc Pakalpojumu izpildes, Izpildītājs sagatavo rēķinu.
3.5. Gadījumos, kad netiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, Pakalpojums tiek
uzskatīts par pieņemtu, ja Pasūtītājs ir saskaņojis Izpildītāja sagatavoto rēķinu, kā arī, ja
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas nav nosūtījis
Izpildītājam konstatētās nepilnības un trūkumus Izpildītāja izveidotajā speciālajā
problēmu un izmaiņu pieteikumu pārvaldības rīkā vai problēmu nav pieteicis pa e-pastu
Līguma 9.4.2. punktā norādītajai kontaktpersonai.
3.6. Līguma 3.5.punktā gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā novērš
trūkumus un nepilnības un atkārtoti Pasūtītājam iesniedz parakstīšanai rēķinu.
3.7. Pasūtītāja saskaņojums uz sagatavotā rēķina apliecina, ka Izpildītājs Pakalpojumu ir
veicis pienācīgi un rēķins var tikt apmaksāts.
3.8. Līguma noteikumi, kas uzliek Izpildītājam pienākumu novērst Pakalpojumā konstatētos
trūkumus un atkārtoti nodot Pakalpojumu Pasūtītajam Līgumā noteiktajā kārtībā, nav
uzskatāmi par pamatu Pakalpojuma izpildes termiņa pagarināšanai un līgumsoda
nepiemērošanai.
4. Pakalpojuma kvalitāte un garantijas noteikumi
4.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu un Tehniskajam piedāvājumam atbilstošu Pakalpojuma
sniegšanu.
4.2. Pakalpojuma ietvaros veikto darbu un uzstādīto rezerves daļu garantijas termiņš ir
atbilstoši Līguma 8.1.punktā norādītajam Līguma termiņam,
5. Pušu saistības un atbildība
5.1. Pasūtītāja saistības un atbildība:
5.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par sniegto Pakalpojumu šajā Līgumā
noteiktajā termiņā un kārtībā;
5.1.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.4.punktā norādītajā
termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam
līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavēto maksājuma dienu. Ieturamā līgumsoda summa nevar
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būt lielāka par 10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātas summas.
5.1.4. Ja izpildītājs nerīkojās atbilstoši 3.2.punktam, Piegādātājam ir tiesības ieturēt
mēneša maksu par NMP dienestā izmantojamo BDN programmatūru uzturēšanu
bez 5.1.3.punktā norādītā līgumsoda, līdz netiks saņemta 3.2.punktā pieprasītā
informācija.
5.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
5.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.2.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
5.2.3. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas kavē vai apgrūtina
Pakalpojuma sniegšanu.
5.2.4. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu noteiktajā termiņā vai atbilstoši Līguma
nosacījumiem, tiek noteikts līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents)
apmērā no nesniegtā vai neatbilstoši sniegtā Pakalpojuma summas par katru
nokavēto dienu. Ieturamā līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10% (desmit
procenti) no nesniegtās Pakalpojuma summas.
5.2.5. Ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma 1.3.punkta noteikumiem nereaģē uz Pasūtītāja
pieteikumu, Izpildītājs maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 2% apmērā
no mēneša maksas par NMP dienestā izmantojamo BDN kompleksu uzturēšanu
saskaņā ar Finanšu piedāvājumu. Ieturamā līgumsoda summa nevar būt lielāka
par 10% (desmit procenti) no mēneša maksas par BDN kompleksu uzturēšanu.
5.2.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā
ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
5.3. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa 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 jāziņo otrai Pusei, pēc otras Puses pieprasījuma
šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura
satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6.3. 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.
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 no parakstīšanas brīža un ir spēkā 2 (divus) gadus vai, ja attiecīgais
nosacījums iestājas ātrāk – līdz brīdim, kad Pasūtītāja maksājumi par saņemto
Pakalpojumu sasniedz Līgumā 2.1.punktā norādīto maksimālo līgumcenu.
8.2. 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.
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Par brīdinājumu par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai
Pusei nosūtīts paziņojums.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra
dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, norādot objektīvu iemeslu.
8.4. Pusēm vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties
uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
67.1pantā noteikto.
9.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
9.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai
personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
9.4. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.5. Pušu pārstāvji Līguma izpildes laikā:
9.5.1. No Pasūtītāja puses:
Viktors Silvoniks
tālrunis: 67337058
e-pasts: viktors.silvoniks@nmpd.gov.lv
9.5.2. No Izpildītāja puses:
Oļegs Matancevs
Tigrans Asaturjans
tālrunis: 26475544
tālrunis: 291444491
e-pasts: olegs@inkomerc.com
e-pasts: tigrans@inkomerc.com
9.6. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
9.7. 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.
9.8. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) 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 un paraksti
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģistrācijas Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV-1013
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konts: LV86TREL2290649007000

Piegādātājs:
AS „Inkomerc Holding”

Direktore_____________________S.Villere

Valdes
priekšsēdētājs________________E.Asaturjans

Reģistrācijas Nr. LV40003052057
Adrese: Katlakalna iela 10,
Rīga, LV-1035
Banka: SEB Banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV92UNLA0002007467596
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