Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.______________
Pakalpojuma sniedzēja Līguma reģ.Nr.______________
LĪGUMS
Par tiesībām sniegt transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu
(Iepirkuma 1.daļa – Talsi)
Rīgā,

2016. gada ___.jūnijā

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 02.februāra rīkojumu Nr.1304/32, no vienas puses, un
SIA "Talsu autotransports", turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs, tās valdes locekļa
ĀRA ZAPACKA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā un
katrs atsevišķi, turpmāk – Puses,
saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām sniegt transportlīdzekļu mazgāšanas
pakalpojumu” (iepirkuma id.Nr. NMPD 2016/5), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz
šo līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt Pasūtītāja transportlīdzekļu un tā
detaļu mazgāšanu, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši Tehniskajam (1.pielikums) un Finanšu
(2.pielikums) piedāvājumam un Pasūtītāja pieteikumam.
2. Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena ir EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN, PVN 21% ir EUR
315,00 (trīs simti piecpadsmit euro, 00 centi), kopā ar PVN ir EUR 1 815,00 (viens
tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro, 00 centi), turpmāk tekstā - Līguma summa.
2.2. Detalizētas Pakalpojuma cenas ir norādītas Līguma 2.pielikumā.
2.3. 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.
2.4. Pakalpojuma sniedzējs par kalendārajā mēnesī sniegto Pakalpojumu iesniedz 1 (vienu)
pavadzīmi – rēķinu, turpmāk – Rēķins, kurā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas
numuru. Savukārt Rēķinam pievienotajā pielikumā norāda: pakalpojuma sniegšanas
datumus, transportlīdzekļu marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru, parakstus un
to atšifrējumus, kas automašīnu nodeva un pieņēma, pretējā gadījumā, Pasūtītājs var
aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Piegādātājam zaudējumus, kas var
rasties šāda nokavējuma rezultātā.
2.5. Rēķina un tā pielikuma elektronisko kopiju Pakalpojuma sniedzējs nosūta uz e-pastu:
kurzeme@nmpd.gov.lv
2.6. Pasūtītājs samaksu par saņemto Pakalpojumu veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no
Pakalpojuma sniedzēja iesniegtā Rēķina saņemšanas dienas, veicot samaksu
bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Pakalpojuma sniedzēja Līguma 9.punktā

norādīto kontu kredītiestādē. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs
veicis pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja kontu.
2.7. Pakalpojuma sniedzējs visu Līguma darbības laiku Pakalpojuma sniegšanu nodrošina
par Līguma 2.pielikumā norādītajām cenām.
3. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
3.1. Pakalpojumu ir tiesīgi pieteikt Pasūtītāja transportlīdzekļu vadītāji, turpmāk –
Transportlīdzekļa vadītājs.
3.2. Pakalpojumu Transportlīdzekļa vadītājs piesaka Pakalpojuma sniedzēja darba laikā
(Līguma 1.pielikums), telefoniski sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu
(Līguma 4.2.5.punkts).
3.3. Pēc abpusējas Pakalpojuma sniegšanas laika saskaņošanas, Transportlīdzekļa vadītājs
patstāvīgi nogādā transportlīdzekli Pakalpojuma sniegšanas vietā Stendes ielā 5,
Talsos.
3.4. Pasūtītāja rīcībā esošos operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, Pakalpojuma
sniedzējs, apkalpo ārpus rindas.
3.5. Pakalpojuma sniedzējs informē Transportlīdzekļa vadītāju par Pakalpojuma izpildi.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt sniegto Pakalpojumu, ja tas nav veikts kvalitatīvi un
rūpīgi, vai tiek konstatēta neatbilstība Tehniskajam piedāvājumam un pieprasīt
atkārtotu Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Līguma 1.pielikumam.
3.7. Ja Puses mutiski nevar panākt vienošanos par nekvalitatīvi sniegto Pakalpojumu,
Pusēm klātesot tiek sastādīts akts un Puses vienojas par atkārtota Pakalpojuma
sniegšanas termiņu.
4. Pušu atbildība

4.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par:
4.1.1. Līgumā noteikto pienākumu pienācīgu izpildi;
4.1.2. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs – Egils Lapiņš,
tālrunis: 67337046; e-pasts: egils.lapins@nmpd.gov.lv.
4.1.3. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā
pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi
saistītus organizatoriskus jautājumus.
4.2. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par:
4.2.1. sniegto Pakalpojumu kvalitatīvu un pienācīgu izpildi;
4.2.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā, informēt Pasūtītāju par visiem
Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu
aizkavēt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi;
4.2.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties sniegt informāciju par Pakalpojuma
sniegšanu;
4.2.4. pamatojoties uz konstatēto sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līguma 1.pielikumam,
atkārtoti veikt Pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši Līguma 1.pielikumam;
4.2.5. Pakalpojuma sniedzēja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Mārtiņš Asars,
tālrunis: 28323318, e-pasts: autotransp@apollo.lv
4.3. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem,
zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
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5. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 2 (divus) gadus, vai līdz
brīdim, kad Pasūtītāja maksājumi (bez PVN) par saņemto Pakalpojumu sasniedz
Līguma 2.1.punktā norādīto kopējo līgumcenu.
5.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pakalpojuma
sniedzēju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
5.3.1. ir notikusi Pakalpojuma sniedzēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
5.3.2. pret Pakalpojuma sniedzēju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā
darbība ir apturēta.
5.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot
Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neievēro Līguma
2.6.punktā noteikto Pakalpojuma apmaksas termiņu, un Pasūtītāja nokavējums ir
sasniedzis ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
5.5. Līguma 5.3.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam nav jāatlīdzina Pakalpojuma
sniedzējam zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
5.1.

6.1.

6.2.
6.3.

7.1.
7.2.

6. Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par
nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.),
ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes, embargo, streikus
(izņemot Pušu darbinieku streikus).
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta
rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) dienu laikā
vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes nosacījumu grozīšanu.
7. Strīdu izšķiršana
Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.
Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) dienu
laikā, skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
67.1 pantā noteikto.
8.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.
8.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai
personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.4. Ar šo Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem.
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8.5. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.6. Pusēm visi ar Līgumu saistītie paziņojumi jāsūta uz juridisko adresi (Līguma
9.punkts), ierakstītā vēstulē vai iesniedzot to personīgi.
8.7. Mainot juridisko adresi vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 7 (septiņu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā
atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
8.8. Līgums ar pielikumiem sagatavots uz 7 (septiņām) lapām, latviešu valodā, 2 (divos)
eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Pakalpojuma sniedzējs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
SIA „Talsu autotransports”
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. LV40003009139
Adrese: Laktas iela 8,
Adrese: Stendes ielā 5,
Rīga, LV – 1013
Talsi, LV - 3201
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Banka: AS Swedbank
Kods: TRELLV22
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Konta Nr.: LV54HABA0551000103223
Direktore____________________S.Villere

Valdes loceklis_______________Ā.Zapackis
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