Pasūtītāja Līguma reģ. Nr._________
Izpildītāja Līguma reģ. Nr. 2906/2018
LĪGUMS
par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu vadītāju drošas autovadīšanas apmācību
Rīgā,

2018.gada 29.jūnijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores Lienes
Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem
Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un pamatojoties uz Veselības
ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/ 434, no vienas puses, un
SIA “Drošas Braukšanas Skola”, turpmāk – Izpildītājs, prokūrista Edmunda Ozolnieka
personā, kurš rīkojas uz Prokūras pamata, no otras puses, visi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk Puses, saskaņā ar iepirkuma „Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu vadītāju drošas
autovadīšanas apmācība” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2018/34), turpmāk –
Iepirkums, rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk - Līgums:
1.
Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu operatīvo
medicīnisko transportlīdzekļu vadītāju drošas autovadīšanas apmācību, turpmāk – Pakalpojums,
piesaistot zinošus un kompetentus pasniedzējus saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā (1.pielikums)
norādītajām prasībām, par Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādīto cenu un Pasūtītāja
pasūtījumu.
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2.7.

2.
Preču cena un norēķinu kārtība
Kopējā līgumcena par Pakalpojumu ir līdz EUR 100 000.00 (simts tūkstoši euro, 00 centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN.
PVN 21% ir EUR 21 000.00 (divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi), kopējā līgumsumma
ar PVN ir EUR 121 000.00 (viens simts divdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi).
Detalizētas Pakalpojuma cenas norādītas Līguma 2.pielikumā, tās nevar tikt palielinātas visā
Līguma darbības laikā.
Pakalpojuma cenā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar Līguma saistību izpildi. t.sk. visas
izmaksas, kas saistītas ar apmācību vietas un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu, pasniedzēju
darba samaksu, nepieciešamo palīgmateriālu izmantošanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas
nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, ar nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām
personām saistītās izmaksas un citas ar apmācību nodrošināšanas savlaicīgu un kvalitatīvu
izpildi saistītas izmaksas.
Pasūtītājs maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu (Līguma
9.punkts), 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un
rēķina saņemšanas dienas.
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā bankas
kontā.

3. Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Pakalpojumu Izpildītājs veic saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja (Līguma 8.5.1.punkts) rakstisko
pieprasījumu, kuru Pasūtītājs nosūta vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, saskaņojot
konkrētu Pakalpojuma veikšanas datumu un laiku, apmācāmo skaitu un apmācību dienu
skaitu. Izpildītājs nodrošina pirmās dienas apmācību Biķernieku kompleksa sporta bāzē, S.
Eizenšteina 16, Rīgā, LV-1079, savukārt otrās dienas apmācību Sporta kompleksā “333”,
"Sila Priedes", Ropažu nov., LV-2133.
3.2. Pēc katra apmācību kursa novadīšanas Puses sastāda un paraksta Pakalpojumu pieņemšanasnodošanas aktu. Pasūtītāja paraksts uz pieņemšanas-nodošanas akta apliecina, ka Izpildītājs

Pakalpojumu ir sniedzis atbilstoši līguma noteikumiem. Pēc katra pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par sniegto Pakalpojumu.
3.3. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma izpildi vai tā izpildes kvalitāti, tās tiek norādītas
pieņemšanas-nodošanas aktā. Par katru pieņemšanas-nodošanas aktā konstatēto Līguma
noteikumu vai Pakalpojuma sastāvdaļas neizpildi vai daļēju izpildi, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā.
4.
Pušu pienākumi un atbildība
4.1. Pasūtītājs 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. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.5. punktā norādītajā termiņā, tad
Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas bez PVN par
katru nokavēto dienu.
4.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu Pakalpojuma sniegšanu Līgumā
un tā pielikumos noteiktajā apjomā un kārtībā;
4.2.3. Ja Izpildītājs Pušu saskaņotā laikā nesniedz Pakalpojumu vai sniedz to nekvalitatīvi, tas
maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā;
4.2.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar šī
Līguma noteikumu pārkāpumu no Izpildītāja puses.
4.3. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
4.4. Kopējā līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 2.1.punktā norādītās
kopējās līgumcenas.
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 abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)
mēnešus, vai, ja attiecīgais nosacījums iestājas ātrāk, līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās
līgumcenas sasniegšanai.
7.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) 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. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs vairāk kā 45
(četrdesmit piecas) dienas kavē Līguma 2.5.punktā noteiktos maksājumu termiņus.
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7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas
objektīvos iemeslus vai gadījumā, ja Piegādātājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedz
10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas bez PVN
vai iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem
gadījumiem.
8.
Citi noteikumi
8.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie nav pretrunā
Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumam un ir noformēti rakstveidā, tos parakstot
abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
8.2. Pusēm Līguma darbības laikā vienojoties ir tiesības veikt izmaiņas apmācību programmā,
nepalielinot vai nesamazinot kopējo apmācību apjomu.
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. Pilnvarotās personas šī Līguma izpildes laikā:
8.5.1. No Pasūtītāja puses (par līguma izpildi):
Vārds, uzvārds: Egils Lapiņš
Tālrunis: 67337046
E-pasts: egils.lapins@nmpd.gov.lv
8.5.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Edmunds Ozolnieks
Tālrunis: 67450430
E-pasts: edmunds.ozolnieks@dbs.lv
8.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei
ir jāpaziņo 7 (septiņu) dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei
nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
8.7. Puses ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tie rīkojas Līgumā norādīto juridisko
personu vārdā un uzdevumā, un tiem ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums.
8.8. Pušu pārstāvji apliecina, ka viņiem ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme un viņi Līgumu
atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem
Pušu pārstāvji piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts pareizi – vadoties no Pušu pārstāvju
sniegtās informācijas, kuru Pušu pārstāvji uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā
Līgumā.
8.9. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) 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:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
SIA “Drošas Braukšanas Skola”
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr.40003732540
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Adrese: Kalnciema iela 37 Rīga, LV-1046
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Banka: AS Swedbank
Kods: TRELLV22
Kods: HABA LV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Konta Nr.: LV81HABA0551009389420
Prokūrists ________________E.Ozolnieks

Direktore____________________ L.Cipule
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1.pielikums
pie līguma par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu
vadītāju drošas autovadīšanas apmācību

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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2.pielikums
pie līguma par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu
vadītāju drošas autovadīšanas apmācību

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
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