Pasūtītāja Līguma reģ. Nr. ________
Izpildītāja Līguma reģ. Nr. ________

LĪGUMS
par tiesībām sniegt medicīnisko atkritumu savākšanas un
izvešanas pakalpojumu NMP dienesta un VMR vajadzībām
Rīgā,

2018. gada __._________

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 “Par
Lienes Cipules iecelšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatā”, no
vienas puses un
SIA „Lautus”, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes locekļa Agra Marksa personā, kurš
darbojas saskaņā ar 2018.gada 1. oktobra izsniegtās pilnvaras pamata Nr. 1/10-1.2, no otras
puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk - Puses, saskaņā ar atklāta konkursa „Par tiesībām
sniegt medicīnisko atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts materiālo rezervju vajadzībām” (iepirkuma
identifikācijas Nr. NMPD 2018/50), turpmāk – Konkurss, rezultātiem noslēdz sekojošo
līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam medicīnisko atkritumu savākšanu un
izvešanu,turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši “Tehniskajai specifikācijai” (Līguma
1.pielikums), “Finanšu piedāvājumam” (Līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja veiktajam
pasūtījumam.
2. PAKALPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena, bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir līdz
EUR 61 300.00 (sešdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi), PVN 21% ir EUR
12 873.00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro, 00 centi), kopējā
līgumcena ar PVN ir EUR 74 173.00 (septiņdesmit četri tūkstoši viens simts
septiņdesmit trīs euro, 00 centi). No kuriem EUR 41 300.00 (četrdesmit viens tūkstotis
trīs simti euro, 00 centi) bez PVN ir NMP dienesta vajadzībām, savukārt EUR
20 000.00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN ir Valsts materiālo rezervju,
turpmāk-VMR, vajadzībām.
2.2. Detalizētas Izpildītāja sniegto Pakalpojumu cenas ir norādītas Līguma 2.pielikumā.
Norādītajās Pakalpojumu cenās ir iekļautas visas ar piedāvāto Pakalpojumu
nodrošināšanu saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izdevumi, un normatīvajos aktos
noteiktie nodevu un nodokļu (izņemot PVN) maksājumi.
2.3. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Pakalpojumu
sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus
Līgumā.
2.4. Pēc katra Pakalpojuma sniegšanas Izpildītājs sagatavo attiecīgu aktu, kuru paraksta
Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji, un kurā norāda vismaz šādu informāciju:
2.4.1. Pakalpojuma sniegšanas datumu;
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2.4.2. Pasūtītāja struktūrvienību, kurā sniegts Pakalpojums;
2.4.3. Pakalpojuma sniegšanas adresi;
2.4.4. Pieņemto atkritumu veidu;
2.4.5. Pieņemto atkritumu svaru (izteiktu kilogramos) katram atkritumu veidam.
2.5. Vienu reizi mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15.datumam, Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā
Pasūtītāja reģionālajā centrā, Specializētās medicīnas centrā, turpmāk-SMC, vai VMR
noliktavā, klāt pievienojot apliecinājuma dokumentu(-us) par sniegto pakalpojumu.
Rēķina oriģinālu un tam pievienotos aktus, Izpildītājs iesniedz (personīgi vai nosūtot pa
pastu) Līguma 10.punktā norādītajā Pasūtītāja adresē.
2.6. Pasūtītājs samaksu par saņemto Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu (Līguma 10.punkts), 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā
no Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas.
2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.8. Ņemot vērā Pasūtītāja saimniecisko nepieciešamību, Līguma 2.1.punktā norādītās
Līgumcenas sadalījums var tikt mainīts.
3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Detalizēts Izpildītāja sniegto Pakalpojumu saturs ir norādīts Līguma 1.pielikumā.
3.2. Pakalpojumu sniegšanas adreses un kontaktpersonas, kas ir pilnvarotas Pasūtītāja vārdā
pieteikt Pakalpojuma sniegšanu, ir norādītas Līguma 3.pielikumā. Līguma 3.pielikumā
minētās kontaktpersonas prombūtnes laikā Pakalpojumu sniegšanu ir tiesīgs pieteikt
Pasūtītāja darbinieks, kas pilda prombūtnē esošās kontaktpersonas pienākumus.
3.3. Puses vienojas, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pārdislocēt kādu no savām
struktūrvienībām uz citu adresi vai izveidot jaunu struktūrvienību citā vietā tā paša
reģionālā centra ietvaros, vai slēgt kādu struktūrvienību, Pakalpojuma un Līguma
noteikumi šādu iemeslu dēļ nevar tikt grozīti.
3.4. Līguma 3.pielikumā norādītā kontaktpersona vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms
nepieciešamā Pakalpojuma saņemšanas piesaka to Izpildītājam, sazinoties ar Līguma
9.6.2.punktā norādīto Izpildītāja kontaktpersonu pa tālruni un vienojoties par
apkalpošanas datumu.
3.5. Pasūtītājs medicīniskos atkritumus uzglabā slēgtā telpā līdz Izpildītāja pārstāvja
ierašanās brīdim un nodrošina atkritumu iepakojumu nogādāšanu pie Izpildītāja
autotransporta medicīnisko atkritumu savākšanas brīdī.
3.6. Transportlīdzeklis, kurā Izpildītājs savāc medicīniskos atkritumus, ir aprīkots ar
svariem, kas piemēroti svara noteikšanai ne mazākā diapazonā kā 0-50 kg (no nulles
līdz piecdesmit kilogramiem). Medicīniskie atkritumi tiek pieņemti un nosvērti
Pasūtītāja klātbūtnē.
3.7. Pusēm vienojoties, ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība, Izpildītājs ir tiesīgs pieņemt arī
nederīgos elektroniskos atkritumus , par to papildus neaprēķinot Pakalpojuma maksu.
3.8. Elektroiekārtas tiek nodotas ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abu Pušu
pārstāvji, aktā norāda nodoto iekārtu nosaukumu un skaitu, datumu un darījuma vietu,
akts tiek sastādīts divos vienādos eksemplāros, no kuriem viens paliek Pasūtītāja
pārstāvim, bet otrs – Izpildītāja pārstāvim.
4. ĪPAŠĀS PIESARDZĪBAS PRASĪBAS
4.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par bīstamo medicīnisko atkritumu uzglabāšanu un iepakošanu
atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.494 „Atkritumu
pārvadājumu uzskaites kārtība” paredzētajām prasībām. Pasūtītājs ir atbildīgs par
nodoto atkritumu veidiem un par to uzglabāšanu līdz Izpildītāja ierašanās brīdim.
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4.2. Izpildītājs pieņem medicīniskos atkritumus bez pirmsapstrādes (t.i., nepieprasot veikt to
mazgāšanu, dezinfekciju, autoklavēšanu un tml.), izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus (piemēram, sevišķi bīstamu infekciju gadījumā).
4.3. Ja, pieņemot bīstamos medicīniskos atkritumus no Pasūtītāja, Izpildītājs konstatē, ka ir
pieļauti šī Līguma 4.1. vai 4.2. punktu prasību pārkāpumi, kas Izpildītājam neļauj
attiecīgos atkritumus pieņemt un transportēt, Izpildītājs var atteikties sniegt
Pakalpojumu. Šādā gadījumā Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē par attiecīgo
faktu tiek sastādīts un parakstīts akts 2 (divos) eksemplāros, un Pasūtītājs nākamajā
atkritumu savākšanas reizē nodrošina attiecīgo Līguma prasību izpildi.
5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
5.1. Pasūtītāja saistības un atbildība:
5.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.1.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu veselības aprūpes
atkritumu savākšanai un nodošanai paredzēto taru.
5.1.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā;
5.1.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumiem Līguma 2.6.punktā norādītajā termiņā,
tad Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena
desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto
maksājuma dienu. Minētā līgumsoda summu Izpildītājs var iekļaut nākamajā
izrakstītajā rēķinā.
5.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
5.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.2.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
5.2.3. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena
desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā Pakalpojuma summas par katru nokavēto
dienu. Minētā līgumsoda summu Pasūtītājs var ieturēt, veicot daļēju Izpildītāja
izrakstītā rēķina apmaksu.
5.2.4. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par bīstamajiem medicīniskajiem atkritumiem, kurus
Izpildītājs ir pieņēmis no Pasūtītāja.
5.3. Līguma 5.1.4. un 5.2.3.punktā minētā ieturamā līgumsoda summa nevar būt lielāka par
10% (desmit procenti) no kopējās sniegtā Pakalpojuma summas. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
5.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa
un ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas.
5.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
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
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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, Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
7.2. Par Līguma saistību neizpildi Puses ir atbildīgas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ
8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem
vai, ja attiecīgais nosacījums iestājas ātrāk – līdz brīdim, kad Pasūtītāja maksājumi bez
pievienotās vērtības nodokļa par saņemto Pakalpojumu sasniedz – EUR 61 300.00
(sešdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi).
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, 20
(divdesmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma
izbeigšanas objektīvos iemeslus.
8.3. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, abām Pusēm par to savstarpēji
vienojoties. Šādā gadījumā vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto
pārstāvju parakstiem.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā
noteikto.
9.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai
personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
9.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.4. Mainot juridisko adresi 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.
9.5. Pusēm visi ar šo Līgumu saistītie paziņojumi ir jānosūta uz Pušu juridisko adresi
(Līguma 10.punkts) ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Ar informāciju par
kontaktpersonu maiņu Puses apmainās e-pastā.
9.6. Pušu kontaktpersonas šī Līguma izpildes laikā:
9.6.1. No Pasūtītāja puses:
9.6.1.1. par Pakalpojuma pieteikšanu un saņemšanu Pasūtītāja struktūrvienībās –
saskaņā ar Līguma 3.pielikumu.
9.6.1.2. par Līguma saistību kontroli un izpildi kopumā – Benita Kaprāle,
tālrunis: 67337018, e-pasts: benita.kaprale@nmpd.gov.lv;
9.6.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Guna Šteina
Telefons: 67317283
E-pasts: guna.steina@lautus.lv
9.7. Puses ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tās rīkojas Līgumā norādīto
juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums.
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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.
9.8. 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.
9.9. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9.10. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
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
Direktore ______________ L.Cipule

10. PUŠU REKVIZĪTI
Izpildītājs:
SIA “Lautus”
Reģ. Nr.40003554635;
Adrese: “Gurnicas”, Ķekavas pag., Ķekavas
nov., LV-2123
Banka: Citadele Banka AS
Kods: PARXLV22
Konts: LV53PARX0019027960001
Valdes loceklis _____________Agris Markss
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