Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.______________
Izpildītāja Līguma reģ.Nr. 31-16
LĪGUMS
Par tiesībām veikt remontdarbus
Rīgā,

2016. gada __.jūlijs

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.1304/32, no vienas puses un,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DAUGAVA 16”, turpmāk – Izpildītājs, tā
valdes locekļa Sergeja Skorodihina personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Puses, saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām veikt
remontdarbus” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/31), turpmāk- Iepirkums,
rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk - Līgums:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un
darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos,
pienācīgā kvalitātē veikt dūmvada nomaiņu (turpmāk – Darbi) objektā Talsu ielā 33,
Kandavā (turpmāk – Objekts).
1.2. Izpildītājs Darbus izpilda saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un Finanšu
piedāvājumā (2.pielikums) norādītajām cenām.
1.3. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā piedāvājumā (kas sagatavots atbilstoši
Iepirkuma Tehniskas specifikācijas prasībām) noteiktos Darbus, Darbu vadību un
organizēšanu, Darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, pieregulēšanu,
nodošanu ekspluatācijā un citas darbības, kuras izriet no Līguma.
2.
Darbu cena un norēķinu kārtība
2.1. Darbu cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 13 470,23 (trīspadsmit tūkstoši četri
simti septiņdesmit euro, 23 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (turpmāk – PVN) ir
EUR 2 828,75 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, 75 centi), kopā ar PVN ir
EUR 16 298,98 (sešpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro, 98 centi).
2.2. Detalizētas Darbu izmaksas ir norādītas Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums”.
2.3. Darbu cena ietver visus ar Līguma izpildi saistītos Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar
Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālus un izstrādājumu izmaksas, darbu
izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu
organizācijas izmaksas, nodokļus, darbus un materiālus, kas nav paredzēti Līguma
dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Darbu
pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.4. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu
(Līguma 9.punkts), 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā no Darba nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas.
2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.6. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
3. Darbu veikšanas kārtība un garantija
3.1. Izpildītājam Darbi Objektā jāveic 1(viena) mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
3.2. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs ar Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu pieņem no
Pasūtītāja Objektu.

3.3. Pēc Darbu pabeigšanas Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
Pasūtītāja paraksts uz nodošanas – pieņemšanas akta apliecina, ka Izpildītājs Darbu ir
veicis pienācīgi. Pēc veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs
iesniedz Pasūtītājam rēķinu par veiktajiem Darbiem.
3.4. Ja Pasūtītājs konstatē Darbu neatbilstību vai trūkumus, Pasūtītājs, norādot konstatētās
nepilnības un trūkumus, neparakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu atgriež
Izpildītājam līdz nepilnību un trūkumu novēršanai.
3.5. Izpildītājs par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā novērš trūkumus un nepilnības
un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
Trūkumu un nepilnību novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa
pagarinājumu.
3.6. Izpildītājs garantē veikto Darbu kvalitāti trīs gadu laikā no Darbu nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
3.7. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot
vietu un laiku, kad Izpildītājam ir jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Pasūtītāja
noteiktais termiņš nevar būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par
citu termiņu defektu akta sastādīšanai.
3.8. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu,
Pasūtītājs piesaista ekspertu, kura viedoklis būs izšķirošais. Ar eksperta pieaicināšanu
saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.
3.9. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt defektu
aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par defektu akta sastādīšanu tiek
paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad defektu akts ticis sastādīts. Pasūtītājs 3
(trīs) darba dienu laikā nosūta sagatavoto defektu aktu Izpildītājam
3.10. Gadījumā, ja Izpildītāja veiktajos Darbos pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas, tiek konstatēti defekti un/vai trūkumi, Izpildītājs novērš minētos
trūkumus un/vai defektus par Izpildītāja līdzekļiem, ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba
dienu laikā no defektu un/vai trūkumu konstatēšanas dienas.
4.
Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Darbu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
4.1.3. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā
objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo
Līgumu.
4.1.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līguma 2.4.punktā norādītajā termiņā, tad
Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas ar
pievienotās vērtības nodokli par katru nokavēto dienu.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
4.2.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
4.2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošību Objektā;
4.2.5. Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu jebkādu draudošu
kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā
4.2.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt tīrību Darbu teritorijā visā Izpildītāja darbības zonā;
4.2.7. Izpildītājs, lai nodrošinātu Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, visas nepieciešamās
darbības apņemas veikt atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.

4.2.8. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai
varētu traucēt Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, vai ietekmē Darba izpildes
izmaksas.
4.2.9. Izpildītājs Darbu izpildei nodrošina atbilstošus speciālistus, kuriem ir nepieciešamā
pieredze un kvalifikācija.
4.2.10. Izpildītājs nodrošina tehniskā nodrošinājuma un darba procesā pielietoto materiālu
kvalitāti un atbilstību spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4.2.11. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu
sertifikāti un citi to kvalitāti apstiprinošie dokumenti.
4.2.12. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja Pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu
vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta
Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Pasūtītājs
nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
4.2.13. Ja Pasūtītājs aptur Darbus saskaņā ar Līguma 4.1.3.punktu, Izpildītājs Darbus ir tiesīgs
atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju Darbu uzsākšanas laiku, pēc konkrētā pārkāpumu
novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa
pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.
4.2.14. Ja Izpildītājs neveic Darbu Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, tiek noteikts Līgumsods
0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no vienošanās Darba cenas ar pievienotās
vērtības nodokli par katru nokavēto dienu.
4.3. Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, Darbu un Objekta bojāšanu vai
iznīcināšanu, vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika posmā no Darbu
uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu, uzņemas Izpildītājs,
zaudējumu nodarīšanas gadījumā pilnā apmērā atlīdzinot Pasūtītājam un trešajām
personām nodarītos zaudējumus.
4.4. Ieturamā Līgumsoda summa par Pušu saistību nepienācīgu izpildi nevar būt lielāka par
10 % no kopējās Darbu summas ar pievienotās vērtības nodokli.
4.5. 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 no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 10 (desmit) 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. 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, papildināt vai izbeigt 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.
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:
8.5.1.1.Kontaktpersonas Kandavā:
Elita Ušakova
tālrunis: 26525035
e-pasts: elita.usakova@nmpd.gov.lv
8.5.1.2. Par Līguma izpildi kopumā:
Ēriks Dižgalvis
tālrunis: 29208892
e-pasts: eriks.dizgalvis@nmpd.gov.lv
8.5.2. No Izpildītāja puses:
Krists Daugaviņš
tālrunis: 26448822
e-pasts: daugava16@inbox.lv
8.6. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9. punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
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. Līgums ar pielikumu sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) 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

Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
Dienests
Reģ. Nr.: 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000

Izpildītājs:
SIA “Daugava 16”

Direktore_______________________S.Villere
z.v.

Valdes
priekšsēdētājs_______________K.Daugaviņš

Reģ. Nr.: LV40103859129
Adrese: Mednieku iela5, Berģi, Garkalnes nov.,
LV-1024
Banka: SWEDBANK A/S
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV17HABA0551039481233

