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Pagalma asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi Siguldas ielā 16A, Daugavpilī
Rīga,

2016. gada 25. augustā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tā
direktora pienākumu izpildītājas direktora vietnieces administratīvajos jautājumos Ilzes
Binovskas 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 25.jūlija rīkojumu Nr.13-05/281, no vienas
puses, un
SIA ,,V.J.M.BŪVE”, turpmāk tekstā -Izpildītājs, tās valdes locekļa Aleksandra Nemiro
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras Puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk
saukti – Puse/-s, saskaņā ar iepirkuma „ Pagalma asfalta seguma atjaunošana un labiekārtošanas
darbi LRC Siguldas ielā 16A, Daugavpilī”, turpmāk tekstā- Iepirkums, (iepirkuma identifikācijas
Nr. NMPD 2016/37) rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un
darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veic NMP
dienesta organizētajam iepirkumam ,,Pagalma asfalta seguma atjaunošana un
labiekārtošanas darbi LRC Siguldas ielā 16A, Daugavpilī” piedāvātos būvdarbus, turpmāk
tekstā–Darbi, NMP dienesta Latgales reģionālajā centrā Siguldas ielā 16A, Daugavpilī,
turpmāk tekstā – Objekts, saskaņā ar Līguma 2.pielikumā ,,Tehniskais piedāvājums”,
turpmāk- 2.pielikums, un Līguma 3.pielikumā ,,Finanšu piedāvājums” (tajā skaitā lokālās
tāmes), turpmāk- 3.pielikums, norādīto Darbu apjomu Līguma 4.pielikumā ,,Darbu izpildes
laika grafiks”, turpmāk- 4.pielikums, noteiktajos termiņos. Izpildītājam ir saistošs Iepirkumā
iesniegtais piedāvājums.
1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un 1.pielikumā, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma
Tehniskas specifikācijas prasībām, noteiktos Darbus, Darbu vadību un organizēšanu,
Darbiem nepieciešamo materiālu un instrumentu piegādi, uzstādīšanu, mehānismu un
transporta izmaksas, līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka
komplektēšanu un algošanu, Darbu nodošanu ekspluatācijā un citas darbības, kuras izriet no
Līguma.
1.3. Izpildītājs atzīst, ka līdz šī Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis Objekta pārbaudi un
ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkumā
iekļauto Tehnisko specifikāciju un esošo situāciju.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Par šī Līguma 1.1. punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopējā summa bez pievienotās
vērtības nodokļa ir EUR 17 171,13 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit viens
euro, 13 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 3605,94 (trīs tūkstoši seši simti
pieci euro, 94 centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 20 777,07 (divdesmit
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro, 07 centi).
2.2. Detalizētas Darbu izmaksas ir norādītas Līguma 3.pielikumā.
2.3. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu
(Līguma 10. punkts), 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā no Darba nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas.

2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.5. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru un
iepirkuma identifikācijas numuru NMPD 2016/37.
2.6. Līguma 2.5. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus
līdz minēto prasību izpildei, par ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti Līguma 4.1.7. punkta
nosacījumi.
3. Darbu veikšanas kārtība un garantija
3.1. Izpildītājs Darbus Objektā uzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas
dienas un veic Līguma 4.pielikumā norādītajos termiņos.
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. Vienlaikus ar Darbu nodošanu Izpildītājs elektroniski un papīra formā iesniedz Pasūtītājam
ierīkoto sistēmu piesaistes izpilddokumentāciju esošajām sistēmām, kā arī
izpilddokumentāciju par ģenerālplānā iekļautām izmaiņām teritorijas plānojumā.
3.7. Izpildītājs garantē veikto Darbu kvalitāti divu gadu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas
akta parakstīšanas dienas.
3.8. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot
vietu un laiku, kad Izpildītājam ir jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais
termiņš nevar būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu
defektu akta sastādīšanai.
3.9. 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.
3.10. 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.
3.11. 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 vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro 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. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar elektroenerģijas un ūdens pieslēgšanas vietām.

4.1.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus,
pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar pasūtījumu izpildi saistītus dokumentus vai to kopijas.
4.1.6. Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli- grafiku,
programmatūras vai citā formā pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašumā.
4.1.7. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līguma 2.3. punktā norādītajā termiņā, tad
Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi
nenomaksātās summas bez pievienotās vērtības nodokļa 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, taupīgi un racionāli
izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus un Darbiem atvēlētos līdzekļus;
4.2.3. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīko savu atbildīgo
pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju) Objektā, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošina
pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā. Šo personu
izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;
4.2.4. Izpildītājs visa Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju
inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā ar darbus, kas var traucēt Pasūtītāja darbību
(troksnis, vibrācija utt.) Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;
4.2.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
4.2.6. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošību Objektā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības un
ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu;
4.2.7. Izpildītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu draudošu
kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā;
4.2.8. Izpildītājs nodrošina tīrību un kārtību Objektā visā Izpildītāja darbības zonā,
nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju vai sētnieku personālu;
4.2.9. Izpildītājs Darbu procesā veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot
to savākšanu, būvgružus un atkritumus uzglabā un izved tikai speciālos Izpildītāja
konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, konteinerus novieto ar Pasūtītāju
saskaņotās vietās un izved pēc nepieciešamības;
4.2.10. Izpildītājs, lai nodrošinātu Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, visas nepieciešamās
darbības veic atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
4.2.11. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt
Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, vai ietekmē Darbu izpildes izmaksas;
4.2.12. Izpildītājs Darbu izpildei nodrošina atbilstošus speciālistus, kuriem ir nepieciešamā
pieredze un kvalifikācija;
4.2.13. Izpildītājs nodrošina tehniskā nodrošinājuma un darba procesā pielietoto materiālu
kvalitāti un atbilstību spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
4.2.14. Būvdarbu procesā Izpildītājs lieto tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus un ne
vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas saskaņo tos ar
Pasūtītāju;
4.2.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs uzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikātus
un citus to kvalitāti apstiprinošus dokumentus;
4.2.16. Izpildītājs pēc Pasūtītāja Pieprasījuma sniedz atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par
ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaiti iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā
no pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai
informācijas iesniegšanas termiņu;
4.2.17. 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.
4.2.18. Ja Izpildītājs neuzsāk Darbus Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā vai neveic atbilstoši Darbu
izpildes termiņam saskaņā ar Līguma 4.pielikumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja

Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas bez
pievienotās vērtības nodokļa par katru nokavēto dienu.
4.2.19. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Izpildītāja prettiesiskām darbībām vai šī Līguma
8.2.punktā noteikto Darbu izpildes termiņa kavējuma, Izpildītājam tie jākompensē
Pasūtītājam pilnā apjomā.
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 pieņemšanas-nodošanas aktu uzņemas Izpildītājs,
zaudējumu nodarīšanas gadījumā pilnā apmērā atlīdzinot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
4.4. Ieturamā Līgumsoda summa par Pušu saistību nepienācīgu izpildi nevar būt lielāka par 10 %
(desmit procenti) no Līguma kopējās summas bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.5. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
4.6. Izpildītājs pirms Darbu pabeigšanas brīdina (informē) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto
darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu.
4.7. Darbu izpilde nedrīkst traucēt Objektā izvietotās Pasūtītāja struktūrvienības NMP dienesta
Latgales reģionālā centra darbību.
4.8. Izpildītājs neizpauž trešajām personām Darbu izpildes laikā iegūto informāciju bez
Pasūtītāja rakstiskas atļaujas, izņemot, ja to prasa valsts institūcijas, kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības prasīt šādu informāciju.
4.9. Ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā Izpildītājs veic:
4.10. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100 % (simts procenti) apmērā no Līguma kopējās
summas bez PVN ar pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi).
Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā Līguma Darbu veikšanas laikā un Darbu garantijas
laikā;
4.11. būvniecības visu risku apdrošināšanu, kas nav mazāka par Līguma kopējo summu un ar
maksimālo pieļaujamo pašrisku EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi), apdrošinot
Izpildītāja veicamos darbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, nodevas,
nodokļus. Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā visā Līguma Darbu veikšanas laikā, kā arī
Objekta ekspluatācijas laikā visa garantijas laika robežās.
5. Līguma izbeigšana
5.1. 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. Par
brīdinājumu par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei
nosūtīts paziņojums.
5.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski par to
brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas objektīvus iemeslus, un veicot samaksu
par faktiski izpildītajiem darbiem.
5.4. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas, neievērojot Līguma 5.3. noteikto termiņu,
vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam, ja:
5.4.1. Izpildītājs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību
pārņēmēja, un/vai pret Izpildītāju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu;
5.4.2. Izpildītājs nepilda Līguma 4.10. un 4.11. punkta nosacījumus.
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 30 (trīsdesmit) dienu laikā, Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
7.2.Pušu domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību
Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu Pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru
pakalpojumiem maksā vainīgā Puse.
7.3. 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 līdz saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Šī Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no līguma
noslēgšanas dienas.
8.3. Līguma 8.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par 15 dienām no
8.2. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa iestāšanās dienas, Pusēm par to rakstiski
vienojoties, šādos gadījumos:
8.3.1.ja nepieciešams veikt papildu vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami
Līguma izpildei;
8.3.2.ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir
saistošs, izpildot Darbus, un šāds akts kavē Darbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta
izdošanas pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
8.3.3. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai normatīvos aktos noteiktais termiņš
saskaņojuma sniegšanai, ja tāds nepieciešams Darbu izpildei un bez saskaņojuma
saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;
8.3.4. ja meteoroloģisko laika apstākļu dēļ nevar tikt nodrošināta Darbu veikšanai nepieciešamā
būvdarbu tehnoloģija.
9. Citi noteikumi
9.1. 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.
9.2.Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
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 šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.5. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
9.5.1.Kontaktpersonas un atbildīgās personas Darbu izpildes laikā Objektā no Pasūtītāja puses:
1) Vārds Uzvārds: Roberts Portnojs
Tālrunis: +371 29192032
E-pasts: Roberts.portnojs@nmpd.gov.lv
2) Vārds, uzvārds: Juris Ločmelis
Tālrunis: +371 29175433
E-pasts: juris.locmelis@nmpd.gov.lv

9.5.2. Atbildīgā persona par līguma izpildi kopumā no Pasūtītāja puses:
1)Vārds, uzvārds: Gundars Jēkabsons
Tālrunis: 67337056
Fakss: 67709176
E-pasts: Gundars.jekabsons@nmpd.gov.lv
9.5.3. Kontaktpersona no Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Aleksandrs Nemiro
Tālrunis: 27 886366
E-pasts: vjmbuve@inbox.lv
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, Puse par notikušajām izmaiņām otrai Pusei
paziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai
Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
9.8. Puses ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tās rīkojas Līgumā norādīto juridisko
personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums. Ja izrādīsies,
ka šis juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav juridisko personu
pilnvarojuma parakstīt šo Līgumu, bet pašas juridiskās personas neatzīst ar līgumu uzņemtās
saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies kā fiziskas personas, kas uzņemas visas
attiecīgajam līguma dalībniekam šajā līgumā noteiktās saistības un atbild par to izpildi ar
visu savu mantu.
9.9. Puses apliecina, ka viņiem ir saprotams šī līguma saturs un nozīme un viņi līgumu atzīst par
pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses
piekrīt un apliecina, ka līgums sastādīts pareizi – vadoties no Pušu sniegtās informācijas,
kuru Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā līgumā.
9.10. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 30 (trīsdesmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.11. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:
 1.pielikums - Tehniskā specifikācija
 2.pielikums-Tehniskais piedāvājums;
 3. Pielikums- Finanšu piedāvājums (ieskaitot lokālās tāmes un kopsavilkumu);
 4.pielikums -Darbu izpildes laika grafiks;
 5.pielikums -Nodošanas-pieņemšanas akta paraugs.
10.Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests SIA „V.J.M.BŪVE”
Reģ. Nr.: LV 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000

Reģ. Nr. 42403032196
Jur. adrese: Jupatovkas iela 3A, Rēzekne,
LV-4601
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts: LV97NDEA0000084227883
Kods:NDEALV2X

Direktora p.i.

Valdes loceklis

I.Binovska

__________________________/paraksts/
z.v.

A.Nemiro

__________________________/paraksts/
z.v.

