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LĪGUMS
Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības
informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras platformas uzturēšana
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 „TCon”, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Ulda Kučerāna personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma
tekstā saukti Puses, saskaņā ar iepirkuma „Vienotais neatliekamās medicīniskās palīdzības un
katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras platformas
uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2018/63), turpmāk – Iepirkums,
rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1.
Līguma priekšmets
Izpildītājs apņemas Pasūtītājam Līguma darbības laikā veikt vienotas neatliekamās
medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas tehniskās
infrastruktūras platformas, turpmāk – Tehnoloģiskā platforma, uzturēšanas pakalpojumu,
turpmāk - Pakalpojums, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), Finanšu
piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Līguma noteikumiem.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.
Līgumcena un norēķinu kārtība
Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 36 000.00 (trīsdesmit seši
tūkstoši euro, 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 7 560.00 (septiņi
tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli
Līgumcena ir EUR 43 560.00 (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00
centi).
Līgumcenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar
Līguma saistību izpildi.
Pievienotās vērtības nodokli aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu
jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības nodokļa likme
tiek piemērota saskaņā ar Līguma izpildes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
Pakalpojuma apmaksa tiek veikta reizi trijos mēnešos pēc attiecīgā uzturēšanas trīs
mēnešu perioda pieņemšanas, sadalot Tehnoloģiskās platformas 24 (divdesmit četru)
mēnešu uzturēšanas kopējo cenu 8 (astoņās) vienādās daļās.
Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to
iesniegšanas.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
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3.
Pakalpojuma pieņemšanas kārtība
3.1. Pēc uzturēšanas ceturkšņa beigām Izpildītājs nosūta Pasūtītājam pieņemšanasnodošanas aktu par attiecīgā uzturēšanas nodevuma izpildes pabeigšanu un tam
atbilstošu rēķinu. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic uzturēšanas nodevuma
pieņemšanu.
3.2. Ja uzturēšanas nodevuma pieņemšanas laikā nav konstatētas neatbilstības Līguma
noteikumiem, pasūtītājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu un apmaksā rēķinu
Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja uzturēšanas nodevuma pieņemšanas laikā ir konstatētas
neatbilstības Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par to rakstiski informē Izpildītāju un
uzturēšanas nodevuma pieņemšanu veic pēc šo neatbilstību novēršanas.
3.3. Ja 5 (piecu) dienu laikā no līguma 3.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs
nav pieņēmis nodevumu, informējis Izpildītāju par neatbilstībām vai rakstiski iesniedzis
Izpildītājam motivētu lūgumu nodevuma pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek
uzskatīts, ka nodevums ir akceptēts bezierunu kārtībā un pasūtītājam nav iebildumu par
tā kvalitāti.
3.4. Nodevums tiek uzskatīts par piegādātu ar attiecīgu pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanu un ir pamats rēķina apmaksas veikšanai.
4.
Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītāja atbildība:
4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā paredzētajā termiņā,
apjomā un kvalitātē.
4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu.
4.1.3. Izpildītājs garantē Pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem un
Tehniskajam piedāvājumam visā Līguma darbības laikā.
4.1.4. Ja Līguma izpildes laikā tiek atklātas neatbilstības un kļūdas, tad Izpildītāja
pienākums ir tās novērst bez papildus samaksas saskaņā ar Iepirkuma
dokumentācijā un Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam noteiktajiem garantijas
noteikumiem.
4.2. Pasūtītāja atbildība:
4.2.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par akceptētiem nodevumiem Līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.3.

Ja Izpildītājs neievēro Līguma Tehniskajā piedāvājumā noteiktos termiņus, tiek
noteikts Līgumsods 0,1% apmērā no ceturkšņa uzturēšanas maksas par katru kavējuma
dienu, ja nokavējums radies Izpildītāja vainas dēļ.

4.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 2.5. punktā norādītajā termiņā,
tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas ar
pievienotās vērtības nodokli par katru nokavēto dienu.
4.5. Aprēķinātais līgumsods par katru pārkāpumu nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās
līgumcenas.
4.6. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
4.7. Pušu saistības pret otru Pusi ietver atbildību par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas
nodarīti otrai Pusei.
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

5.
Konfidencialitāte
Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Līguma izpildi,
informāciju, kas Izpildītājam kļūst zināma Pakalpojuma sniegšanas laikā.
Izpildītājs apņemas Pakalpojuma sniegšanas laikā saņemto informāciju aizsargāt
saprātīgā un piemērotā veidā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem profesionālajiem standartiem
Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Līguma izpildes gaitā iesaistītie Izpildītāja darbinieki
vai piesaistītās trešās personas neizpauž informāciju, kas tām kļūst zināma Pakalpojuma
sniegšanas laikā.
Izpildītājs pēc līguma darbības beigām apņemas dzēst Līguma izpildes gaitā iegūto
informāciju.
6.
Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no 2019.gada 01.janvāra un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to
rakstiski brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas objektīvus iemeslus.
Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja izrakstīto
rēķinu apmaksu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja tas noticis Izpildītāja pārkāpumu vai
Izpildītāja lūguma dēļ, Izpildītājs nesaņem samaksu par sniegto pakalpojumu.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tas noticis Pasūtītāja būtisku pārkāpumu
dēļ vai pēc Pasūtītāja lūguma, Pasūtītājs maksā Līguma gala norēķinu, kas tiek
aprēķināts pēc Izpildītāja faktiski uz to brīdi patērētā darba apjoma finanšu apjoma.
Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā nekavējoties
izbeigt šo Līgumu, ja Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit
procentus) no kopējās līgumcenas bez PVN. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par
izbeigtu ar brīdi, kad līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no kopējās
līgumcenas bez PVN vai Iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā
daļā minētajiem gadījumiem.
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

7.
Nepārvarama vara
7.1. 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.
7.2. 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.
8.
Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. 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.
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8.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.
Citi noteikumi
9.1. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās,
pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko
iepirkumu likuma 61.pantā noteikto.
9.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa ir pieļaujama atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 62.panta prasībām.
9.3. Ja Tehnoloģiskās platformas atjauninājumiem, izmaiņām ir licence, pamācības,
lietošanas instrukcijas, tehniskā vai cita dokumentācija, tad šāda dokumentācija
Izpildītājam jāpiegādā latviešu valodā kopā ar uzturēšanas nodevumu.
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. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
9.6.1. No Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds: Valts Lācis
Tālrunis: 67337062
Fakss: 67709176
E-pasts: valts.lacis@nmpd.gov.lv
9.6.2. No Izpildītāja puses (pilnvarots parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu):
Vārds, uzvārds: Andrejs Gaidukovs
Tālrunis: 67382448
Fakss: 67382168
E-pasts: info@tcon.lv
9.7. Puses paziņojumus un uzaicinājumus nosūta uz juridisko adresi (Līguma 10. punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
9.8. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Puse par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei paziņo 5 (piecu) dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai
Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
9.9. Pušu pārstāvji 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.
9.10. 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 Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts pareizi – vadoties no
Pušu sniegtās informācijas, kuru Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu
šajā Līgumā.
9.11. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz _ (____) 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
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Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests
Reģ. Nr.: 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase,
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Kods: TRELLV22

Izpildītājs:
SIA „TCon”
Reģ. Nr. 40003794767
Jur. adrese: Ganību dambis 24a,
Rīga, LV - 1005
Banka: AS „.Swedbank”
Konts: LV78HABA0551027459604
Kods: HABALV22

Direktore ____________ L. Cipule

Valdes priekšs. ___________ U.Kučerāns
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