Pasūtītāja Līguma reģ. Nr._________
Izpildītāja Līguma reģ. Nr. _________
LĪGUMS
Par tiesībām veikt ugunsdrošības inventāra piegādi, apkopi un ugunsdrošības signalizācijas
sistēmu uzturēšanu
Rīgā

2019. gada __.janvārī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktores Lienes Cipules
personā, kura rīkojas saskaņā Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1480
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un pamatojoties uz Veselības
ministrijas 22.12.2017. rīkojumu Nr.13-04/434, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses,
un
SIA „AP-HELP Group”, tā valdes locekļa Artūra Hroļenko personā, kurš darbojas
uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā ”Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi,
turpmāk šī Līguma tekstā „Puses”, saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām veikt ugunsdrošības
inventāra piegādi, apkopi un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzturēšanu” (iepirkuma
identifikācijas numurs NMPD 2018/60) rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā
„Līgums”:
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu, piegādāt
ugunsdrošības aprīkojumu saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un ugunsdrošības
normatīvajiem aktiem, Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi”, turpmāk tekstā „Pakalpojums”, atbilstoši Tehniskajam - finanšu
piedāvājumam (1. pielikums) un Pasūtītāja pasūtījumam.
2. PAKALPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz EUR 41 999.99
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), PVN 21%
(divdesmit viens procents) ir EUR 8 820 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00
centi), kopējā Līgumcena ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti
deviņpadsmit euro, 99 centi).
2.2. Pakalpojuma cenas pa pozīcijām ir norādītas Līguma 1. pielikumā „Tehniskais - finanšu
piedāvājums”.
2.3. Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri
maksājami sakarā ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī piegādes izdevumi pa visu
Latvijas teritoriju.
2.4. Pasūtītājs samaksu par saņemto Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto
bankas kontu (Līguma 10. punkts), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas
dienas.
2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.6. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei.
Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības nodokļa
likme tiek piemērota saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
2.7. Izpildītājs nosūta Pasūtītājam rēķinu elektroniski uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv. Puses
piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam bez paraksta un akceptē šādi nosūtītus rēķinus
par attaisnojamiem.
2.8. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.

2.9. Pasūtītājs iepērk tādu Pakalpojuma daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības
nodrošināšanai un Pasūtītājs negarantē visas Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas
sasniegšanu.
2.10. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības iegādāties Pakalpojuma sniegšanu arī
citās Pasūtītāja adresēs. Šādā gadījumā piedāvātā cena nevar pārsniegt vidējo tirgus cenu
un šādu pakalpojumu/preču kopējā vērtība Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 10%
no līgumcenas.
2.11. Pasūtītāja var iegādāties arī citas (Līguma 1. pielikumā „Tehniskais - finanšu
piedāvājums” neminētas) preces, kas atbilst iepirkuma priekšmetam. Šādu preču kopējā
vērtība līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 10% no līgumcenas.
3.
PAKALPOJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Līguma 1. pielikumu „Tehniskais - finanšu
piedāvājums”.
3.2. Pakalpojumu Izpildītājs veic atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja (Līguma 9.5.1. punkts)
pieprasījumam, saskaņojot konkrēto Pakalpojuma pozīciju, tā veikšanas datumu un laiku.
3.3. Pēc Pakalpojuma veikšanas Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Pakalpojuma
pieņemšanu. Izpildītājs sastāda Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu un uz tā
pamata sagatavotu rēķinu. Pasūtītāja paraksts uz pieņemšanas - nodošanas akta apliecina,
ka Izpildītājs Pakalpojumu ir veicis pienācīgi un rēķins var tikt apmaksāts.
3.4. Pakalpojums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja Pasūtītājs ir parakstījis pieņemšanas nodošanas aktu vai arī 5 (piecu) darba dienu laikā nav nosūtījis Izpildītājam konstatētās
nepilnības un trūkumus.
3.5. Ja Pasūtītājs konstatē Pakalpojuma neatbilstību vai trūkumus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba
dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas, norādot
konstatētās nepilnības un trūkumus, neparakstītu Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas
aktu un rēķinu atgriež Izpildītājam līdz nepilnību un trūkumu novēršanai.
3.6. Izpildītājs par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā novērš trūkumus un nepilnības un
atkārtoti iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu
un tam atbilstošu rēķinu.
3.7. Izpildītājs veic Pakalpojumu Pasūtītāja telpās (Līguma 2.pielikums).
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. Pasūtītāja kontaktpersona apņemas informēt Izpildītāju par telpu maiņu 30 (trīsdesmit)
dienas pirms telpu maiņas.
4.1.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.4. punktā norādītajā termiņā, tad
Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu;
4.1.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja tas traucē
normālai Pasūtītāja ikdienas profesionālajai darbībai vai Pakalpojuma sniegšana nenorit
atbilstoši šim Līgumam vai normatīvajiem aktiem. Šādā gadījumā maksa par uzsākto, bet
nepaveikto Pakalpojumu Pasūtītājam netiek piemērota vai tā tiek piemērota proporcionāli
sniegtā Pakalpojuma apmēram.
4.1.6. Ja Izpildītājs atsakās nekvalitatīvi veikto Pakalpojumu atkārtoti sniegt pilnā vai daļējā
apjomā un bez papildus samaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs nemaksāt par šo Pakalpojumu vai
tā nekvalitatīvi veikto daļu.
4.2. Izpildītāja saistības un atbildība:
4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
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4.2.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
4.2.3. Izpildītājs nodrošina, ka šī līguma darbības laikā Pasūtītājs atbildīs visām normatīvo aktu
prasībām par ugunsdrošību;
4.2.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki, kurus tas nosūtīs Pakalpojuma
sniegšanai, godprātīgi pildīs savus pienākumus un uzņemas pilnu atbildību par savu
darbinieku rīcību laikā, kad tie saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem sniedz Pakalpojumu
ēkās un teritorijās, kurās izvietotas Pasūtītāja brigādes un struktūrvienības;
4.2.5. Izpildītājas apņemas Pakalpojuma sniegšanai norīkot tikai normatīvajiem aktiem
atbilstošus un kvalificētus darbiniekus un nodrošina, ka tā personāls ievēros visus Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus;
4.2.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam vai trešajām personām tiek radīti zaudējumi, nodarot
bojājumu telpām, precēm, inventāram un citām materiālām vērtībām, kurus Izpildītājs
nav izlabojis vai nevar izlabot 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, Izpildītājs atlīdzina
Pasūtītājam vai trešajām personām ar to radītos tiešos zaudējumus.
4.2.7. Izpildītāja pienākums ņemt vērā un nekavējoties novērst Pasūtītāja rakstiski izteiktos
iebildumus par tam sniegtajiem Pakalpojumiem
4.2.8. Ja Pasūtītājs maina telpas, kurās izvietotas Pasūtītāja struktūrvienības (Līguma
2.pielikums), Izpildītājam nodrošina Pakalpojuma sniegšanu jaunajās telpās par Līguma
1.pielikumā norādītājam cenām.
4.2.9. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu noteiktajā termiņā vai atbilstoši Līguma nosacījumiem,
tiek noteikts Līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesniegtā vai
neatbilstoši sniegtā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu.
4.2.10. Izpildītājs uzņemas atbildību par tiešiem zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā
ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
4.3. Ieturamā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10 % (desmit procentiem) no kopējās
piegādāto Preču summas.
4.4. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
5.
PAKALPOJUMA KVALITĀTE UN GARANTIJAS NOTEIKUMI
5.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu un Tehniskajam piedāvājumam atbilstošu Pakalpojuma
sniegšanu.
5.2. Pakalpojuma ietvaros veikto darbu un piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit
četri) mēneši no Pakalpojuma veikšanas vai preces piegādes dienas, ko apliecina
Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akts.
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, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.
7.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
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8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.
LĪGUMA TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus vai līdz Līguma
Error! Reference source not found.. apakšpunktā noteiktās līgumcenas bez PVN
sasniegšanai, ja minētais nosacījums iestājas ātrāk.
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.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, norādot objektīvu iemeslu.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstiski
brīdinot Izpildītāju, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.

9.
CITI NOTEIKUMI
9.1. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma
61.pantā 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. No Pasūtītāja puses:
9.5.1.1. Par līguma izpildi kopumā:
Vārds, uzvārds: Valdis Valeniks
Tālrunis: 28658284
E-pasts: valdis.valeniks@nmpd.gov.lv
9.5.1.2. Vidzemes reģionālajā centrā:
Vārds, uzvārds: Ojārs Liepiņš
Tālrunis: 25621980
E-pasts: ojars.liepins@nmpd.gov.lv
9.5.1.3. Kurzemes reģionālajā centrā
Vārds, uzvārds: Guntars Vanags
Tālrunis: 29471072
E-pasts: guntars.vanags@nmpd.gov.lv
9.5.1.4. Latgales reģionālajā centrā
Vārds, uzvārds: Juris Ločmelis
Tālrunis: 29175433
E-pasts: juris.locmelis@nmpd.gov.lv
9.5.1.5. Zemgales reģionālajā centrā
Vārds, uzvārds: Aigars Lipšāns
Tālrunis: 26483225
E-pasts: aigars.lipsans@nmpd.gov.lv
9.5.1.6. Rīgas reģionālajā centrā
Vārds, uzvārds: Normunds Balčuns
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Tālrunis: 29350362
E-pasts: normunds.balcuns@nmpd.gov.lv
Laktas ielā 8 Hipokrāta ielā 2
Vārds, uzvārds: Valdis Valeniks
Tālrunis: 28658284
E-pasts: valdis.valeniks@nmpd.gov.lv
9.5.1.7. VMR Kandavas noliktava
Vārds, uzvārds: Elita Ušakova
Tālrunis: 26525035
E- pasts: elita.usakova@nmpd.gov.lv
9.5.1.8. VMR Siguldas noliktava
Vārds, uzvārds: Indra Jēkabsone
Tālrunis: 283633603
E- pasts: indra.jekabsone@nmpd.gov.lv
9.5.1.9. VMR Ogres noliktava
Vārds, uzvārds: Otīlija Kromane
Tālrunis: 28358219
E- pasts: otilija.kromane@nmpd.gov.lv
9.5.1.10. VMR Cesvaines noliktava
Vārds, uzvārds: Liena-Briede Jekimova
Tālrunis: 26195339
E- pasts: liena.briede@nmpd.gov.lv
9.5.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Vladimirs Pavlovs, Romans Semjonovs
Tālrunis: 27791192, 27791103
Fakss: nav
E-pasts: info@ap-help.lv, vladimirs@ap-help.lv, romans@ap-help.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, 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.
9.8. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9.9. 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.
10. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests SIA „AP-HELP Group”
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr.: 40203144227
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV 1013
Adrese: Bišu iela 3, Spilve, Babītes novads
Banka: Valsts kase
Banka: AS Citadele
Kods: TRELLV22
Kods: PARX LV 22
Konts: LV86TREL2290649007000
Konts: LV88PARX0020934868888

________________________________
L.Cipule

____________________________________
A.Hrolenko
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1.pielikums
pie līguma par tiesībām veikt ugunsdrošības inventāra piegādi,
apkopi un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzturēšanu

Tehniskais –finanšu piedāvājums
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2.pielikums
pie līguma par tiesībām veikt ugunsdrošības inventāra piegādi,
apkopi un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzturēšanu

NMP dienesta struktūrvienību adreses

