Pasūtītāja līguma Nr.__________________
Pakalpojuma sniedzēja līguma Nr._______________

Līgums
par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus
(iepirkuma 1.un2.daļa – Jelgava, Kuldīga un Valmiera)
Rīgā,

2016.gada ____.__________

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk - Pasūtītājs, tā direktora p.i. 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 “AB Security Solution”, turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs, tās valdes locekles Irinas
Sidorovičas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk – Puse/s, saskaņā ar iepirkuma “Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas
pakalpojumu” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2016/44) turpmāk - Iepirkums, rezultātiem
Iepirkuma 1.un 2.daļā noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, un Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt tehniskās apsardzes un
signalizācijas pakalpojumu, turpmāk - Pakalpojums, atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam
(1.pielikums) un saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītajām cenām un Pasūtītāja
pasūtījumu.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2. PAKLPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Kopējā līgumsumma ir 3 168.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro, 00
centi) bez PVN, PVN ir 21 % 665.28 EUR (seši simti sešdesmit pieci euro, 28 centi). Kopējā
līgumsumma ar PVN ir 3 833.28 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 28 centi).
Detalizētākas Pakalpojuma cenas ir norādītas Līguma 2. pielikumā -Finanšu piedāvājumā.
Pakalpojuma cenā ietilpst visi maksājumi un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar Līguma
saistību izpildi, tai skaitā transporta un materiālu izdevumi.
Pasūtītājs samaksu par saņemto Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja
norādīto bankas kontu (Līguma 10. punkts), 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no
rēķina saņemšanas dienas.
Papildus normatīvajos aktos noteiktajam Pakalpojuma sniedzējs rēķinos norāda Pasūtītāja
Līguma reģistrācijas numuru, Līguma 3.1.punktā norādītos objektus, katra objekta ikmēneša
Pakalpojuma maksu atbilstoši Līguma 2.pielikumam un Pakalpojuma sniegšanas mēnesi.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Pakalpojuma sniedzēja
norādītajā bankas kontā.
Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs piestādīt rēķinus, nosūtot tos uz Līguma 9.7.punktā
norādīto elektroniskā pasta adresi. Rēķins var būt sagatavots elektroniski un derīgs bez
paraksta un zīmoga.

3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu šādos objektos:
3.1.1. Jelgava – Svētes iela 37;
3.1.2. Kuldīga – Aizputes iela 22;
3.1.3. Valmiera – Rīgas iela 47a.
3.2. Pēc katras apsardzes iekārtu vai/un tās daļu uzstādīšanas Puses sastāda un paraksta
pieņemšanas - nodošanas aktu. Pasūtītāja pārstāvja paraksts uz pieņemšanas - nodošanas akta
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3.3.
3.4.

apliecina, ka Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojumu ir veicis kvalitatīvi un atbilstoši 1.pielikumā,,Tehniskais piedāvājums” noteiktajam.
Ja Pasūtītājs konstatē Pakalpojuma vai uzstādīto iekārtu neatbilstību 1.pielikumā -,,Tehniskais
piedāvājums” noteiktajam vai trūkumus, Pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem 5
(piecu) dienu laikā no saņemtās informācijas brīža novērš trūkumus un nepilnības, par šo
faktu parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu.
Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona parakstot aktu apliecina, ka aktā minētās iekārtas,
materiāli, mehānismi ir uzstādīti atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Ikviens
pieņemšanas –nodošanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Pasūtītāja saistības un atbildība:
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā;
4.1.3. Bez Pakalpojuma sniedzēja piekrišanas Pasūtītājs nav tiesīgs atsavināt, ieķīlāt, nodot
apakšnomā vai citādi apgrūtināt aktā minētas apsardzes iekārtas, elementus, mehānismus;
4.1.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt izpildītos darbus ar pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanu. Pasūtītājs nodrošina elektrības padevi līnijām, pie kurām pieslēgtas apsardzes
iekārtas, tai skaitā signalizācijas aparatūra, kā arī nodrošina minēto līniju savlaicīgu remontu
bojājumu vai traucējumu gadījumā;
4.1.5. Pasūtītājs pirms apsardzes signalizācijas aktivizēšanas apņemas pārliecināties, ka objektā nav
palikušas nepiederošas personas, ka apsardzes iekārtas nav mehāniski bojātas vai aizklātas ar
priekšmetiem, kas samazina to jūtīgumu, signalizācijas sistēmas bojājumu gadījumā
nekavējoties ziņot par bojājumu Pakalpojuma sniedzējam un sagaidīt Pakalpojuma sniedzēja
ierašanos;
4.1.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.3. punktā norādītajā termiņā, tad
Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi
nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu.
4.2. Pakalpojuma sniedzēja saistības un atbildība:
4.2.1. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Pakalpojuma sniedzējs, pieņemot objektu apsardzē, sastāda apskates aktu, kurā apraksta
objektā esošo uzstādīto apsardzes sistēmu, norādot sistēmas nosaukumu, specifikāciju, iekārtu
skaitu, daudzumu un tās stāvokli;
4.2.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
4.2.4. Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas kavē vai apgrūtina
Pakalpojuma sniegšanu;
4.2.5. Pakalpojuma sniedzējs piegādā, uzstāda apsardzes signalizācijas sistēmas un veic to apkopi
Pasūtītāja objektos saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
4.2.6. Pakalpojuma sniedzējs Līguma saistību izpildi objektos uzsāk no 2016.gada 05.septembra un
nodrošina apsardzes sistēmu darbību Līguma darbības laikā. Apsardzes sistēmas, kuras ir
nepieciešams ierīkot, Pakalpojuma sniedzējs ierīko 5 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas;
4.2.7. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina objektos uzstādīto apsardzes signalizācijas sistēmas
uzturēšanu tehniskā kārtībā.
4.2.8. Pakalpojuma sniedzējs veic Pasūtītāja pārstāvju instruktāžu par apsardzes signalizācijas
sistēmu lietošanas noteikumiem.
4.2.9. Pakalpojuma sniedzējs un Pasūtītāja kontaktpersonas apņemas neizpaust trešajām personām
apsardzes signalizācijas sistēmu lietošanas noteikumus, pieejas kodus u.tml. informāciju.
4.2.10. Ja Pakalpojuma sniedzējs apsardzes signalizācijas sistēmas nav uzturējis darba kārtībā un
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī apsardzes sistēma objektā bija aktivizēta un pieslēgta
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centrālās apsardzes pultij, tad viņš uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarītajiem
zaudējumiem. Par lokālas apsardzes signalizācijas darbību un visām iespējamajām sekām
objektos, kuros ir uzstādīta apsardzes lokālā signalizācija un tā nav pieslēgta pie centrālās
apsardzes pults un apsardzes sistēma nav aktivizēta, Pakalpojuma sniedzējs atbildību nenes.
4.2.11. Objektā uzstādītās apsardzes iekārtas, sistēmas, materiāli, mehānismi pēc uzstādīšanas kļūst
par Pasūtītāja īpašumu un paliek Pasūtītāja īpašumā arī pēc līguma darbības beigām.
4.2.12. Ja Pakalpojuma sniedzējs neveic Pakalpojumu noteiktajā termiņā, tiek noteikts Līgumsods
0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no attiecīgās nesniegtā vai neatbilstoši sniegtā
Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu.
4.2.13. Ja Pakalpojuma sniedzējs nerīkojas operatīvi, lai visiem līdzekļiem novērstu radušos
bojājumus apsardzes signalizācijas sistēmām, tad viņš uzņemas pilnu materiālo atbildību par
sekām, kas radušās Pasūtītājam sakarā ar to, ka Pakalpojuma sniedzējs nav pienācīgi izpildījis
Līguma noteikumus.
4.2.14. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas signāla saņemšanu,
lai veiktu 1.pielikumā - ,,Tehniskais piedāvājums” noteiktās darbības.
4.3. Ieturamā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10 % (desmit procentiem) no kopējās
sniegtā Pakalpojuma summas. Ja pakalpojums nav sniegts vispār, Ieturamā Līgumsoda
summa nevar būt lielāka par 10 % (desmit procentiem) no kopējās Līgumsummas.
4.4. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
5.1.
5.2.
5.3.

6.1.
6.2.

7.1.
7.2.

5. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KVALITĀTE UN GARANTIJA
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina kvalitatīvu un Tehniskajam piedāvājumam atbilstošu
Pakalpojuma sniegšanu.
Līguma izpildes gaitā uzstādītajai signalizācijas sistēmai un veiktajām apkopēm Pakalpojuma
sniedzējs nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu bezmaksas garantiju no signalizācijas
sistēmas uzstādīšanas vai apkopes veikšanas dienas, ko apliecina pieņemšanas – nodošanas
akts.
Ja Pasūtītājs pēc Pakalpojuma sniegšanas vai lietojot apsardzes signalizācijas sistēmas atklāj,
ka Pakalpojums veikts nekvalitatīvi, Pasūtītājs telefoniski pa Līguma 9.7. punktā norādīto
telefona numuru informē Pakalpojuma sniedzēju, norādot konstatēto defektu vai problēmu.
Pakalpojuma sniedzējs vienas darba dienas laikā pēc informācijas saņemšanas nodrošina
Pasūtītājam atkārtotu, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstošu
Pakalpojuma sniegšanu.
6. NEPĀRVARAMA VARA
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.
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
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.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ
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8.1.
8.2.
8.3.

Līgums stājas spēkā 2016.gada 05.septembrī un ir spēkā 2 (divus) gadus t.i. līdz 2018.gada
04.septembrim.
Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma vai tā daļas, 30 (trīsdesmit) kalendāra
dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu par Līguma vai tā daļas
pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties. Vienošanās
noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.

9. CITI NOTEIKUMI
Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto.
9.2. 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 izrādās, ka
šīs 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.
9.3. 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.
9.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai bez
rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
9.5. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma
nosacījumu spēkā esamību.
9.6. Atbildīgais par Līguma izpildi kopumā no Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds: Valdis Valeniks
Tālrunis: 28658284
E-pasts: valdis.valeniks@nmpd.gov.lv
9.6.1. Atbildīgais par objektiem:
Jelgava – Svētes iela 37
Vārds, uzvārds: Igors Utenkovs
Tālrunis: 26483225
E-pasts: igors.utenkovs@nmpd.gov.lv
9.1.

Kuldīga - Aizputes 22
Vārds, uzvārds: Guntars Vanags
Tālrunis: 29471072
E-pasts: guntars.vanags@nmpd.gov.lv

9.7.
9.8.

Valmiera Rīgas 47A
Vārds, uzvārds: Ojārs Liepiņš
Tālrunis: 26483225
E-pasts: ojars.liepins@nmpd.gov.lv
Atbildīgais par Līguma izpildi kopumā no Pakalpojuma sniedzēja puses:
Vārds, uzvārds: Ervīns Līcis
Tālrunis: 22120348
E-pasts: sardze@inbox.lv
Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10. punkts)
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi, vai nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi nmpd@nmpd.gov.lv.
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9.9.

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.
9.10. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9.11. Līgums ar pielikumiem sastādīts 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.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV 1013
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
_______________________ I.Binovska
z.v.

Pakalpojuma sniedzējs:
SIA “AB Security Solution”
Reģ. Nr. 50003292871
Adrese: Pirts iela 8, Rīga,
LV-1003
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV69UNLA0003017467415
_____________________ I.Sidoroviča
z.v.
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