Līgums Nr. 01-29/121
Rīgā

2014. gada 27. martā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta
Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā,
Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes
locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses,
turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, un
un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MDK konstruktori”, VRN 40003666724, tās valdes locekļa
Aleksandra Piskura personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā
„Projektētājs”, no otras puses, abi kopā, turpmāk teksta „Puses”, pastāvot pilnīgai vienprātībai,
bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma
procedūru „VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” ēkas Duntes ielā 12/22, Rīgā,
apsekošana un defektu iemeslu noskaidrošana”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/13MP),
noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas veikt objekta
VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” ēkas Duntes ielā 12/22, Rīgā, apsekošanu
un defektu iemeslu noskaidrošanu, turpmāk tekstā „Projekts”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
– tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1). Termiņa izpilde
sākās pēc avansa summas saņemšanas brīža.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma cena, turpmāk tekstā „Atlīdzība”, tiek noteikta 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro
0 euro centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts
atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
3.2. Atlīdzībā ietilpst visas izmaksas, kas ir saistītas ar Līguma izpildi, un Projektētājam nav
nekādas tiesības prasīt papildsamaksu, kura pārsniedz Līgumā norādīto atlīdzību, ja netiek
parakstīta atsevišķa vienošanās.
3.3. Atlīdzības apmērs var mainīties, ja Pasūtītājs palielina vai samazina Darbu apjomu, rakstiski
informējot Projektētāju un par to tiek parakstīta atsevišķa vienošanās.
3.4. Pasūtītājs veic atlīdzības samaksu saskaņā ar Projektētāja iesniegtiem rēķiniem – faktūrām 5
(piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas pārskaitot naudu uz Projektētāja norādīto kontu.
3.5. Visi pārējie savstarpējie norēķini Līguma izbeigšanas gadījumā jebkādu iemeslu dēļ,
zaudējumu atlīdzības gadījumā vai citu maksājumu gadījumā, izņemot Līgumā atrunātos
maksājumu termiņus konkrētu maksājumu veikšanai, veicami 10 (desmit) darba dienu laikā no
faktūrrēķina saņemšanas brīža pēc maksājuma pamata iestāšanās saskaņā ar šo Līgumu.
3.6. Apmaksas kārtība noteikta šādi:
3.6.1. Darbu uzsākot 1.starpmaksājums-avansa maksājums, 30% apmērā no Atlīdzības–
3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro un 0 euro centi) bez PVN. Līguma izbeigšanas
gadījumā, jebkādu iemeslu dēļ, iemaksātā Avansa summa Pasūtītājam netiek atgriezta.
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3.6.2. Gala norēķins 70% apmērā no Atlīdzības pēc pilna darba komplekta saņemšanas un
pilnīgas šī līguma saistību izpildes – 7 000.00 EUR (septiņi tūkstoši euro un 0 euro
centi) bez PVN.
4. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Par izpildīto darbu Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu pieņemšanasnodošanas aktu vai nenorāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai, Projektētājs automātiski
pieņem šo aktu kā apstiprinātu.
4.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un
papildinājumiem izstrādātajā Projektā, un to izpildes termiņiem.
4.4. Izstrādātā Projekta dokumentācija tiek izsniegta Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1).
4.5. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Projektētājam piezīmes vai izmaiņu ierosinājumus attiecībā uz
jebkuriem nodotajiem Darbiem, un Projektētājam ir pienākums veikt attiecīgas izmaiņas, ja vien
tas būs iespējams Pasūtītāja prasību un piemērojamo normatīvo aktu un standartu regulējuma
ietvaros.
4.6. Ja Darbu veikšanas gaitā izrādās, ka pozitīvs rezultāts nav iespējams un darbu turpināt nav
mērķtiecīgi, gan Projektētāja, gan Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties par to informēt otru Pusi.
Tādā gadījumā 30 (trīsdesmit) dienu laikā Pusēm jāizskata tālākā darba iespējas un lietderība.
4.7. Darbu pārtraukšanas gadījumā, kas radusies objektīvu apstākļu rezultātā vai pēc Pasūtītāja
iniciatīvas, Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc divpusēja akta parakstīšanas,
samaksāt Projektētājam atlīdzību tajā apjomā, kāds veikts līdz Darbu pārtraukšanai,
5. PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI
5.1. Projektētājam jāveic darbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, saskaņā ar spēkā esošā LR
likumdošanu un ievērojot Pasūtītāja prasības.
5.2. Projektētājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti.
5.3. Projektētājam nekavējoties jābrīdina Pasūtītājs par apstākļiem, kuru dēļ nav garantēta
veicamo darbu kvalitāte vai pagarinās Līgumā paredzētais darbu pabeigšanas termiņš.
6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji
neatbilst LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus
risinājumus.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam
līgumsodu 0.1% apmērā no Atlīdzības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Atlīdzības.
7.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam
līgumsodu 0.1% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Atlīdzības.
8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma dēļ, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties, ja
Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums tiek risināts LR
likumdošanā noteiktajā kārtībā tiesā.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju
izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, likumdošanas
izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi.
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Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par
šiem apstākļiem 5 darba dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus,
pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un
raksturojumu.
9.2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības
atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt, lai
otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
9.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu
svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Šajā Līgumā ietverts viss vienošanās apjoms starp Pasūtītāju un Projektētāju un tas aizstāj
jebkādas iepriekšējās sarunas vai vienošanās neatkarīgi no tā, vai tās bija noslēgtas rakstiski
vai mutiski. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt vienīgi rakstveidā, apstiprinot ar Pasūtītāja
un Projektētāja parakstiem. Ne Pasūtītājs, ne Projektētājs nevar nodot šo Līgumu citam bez
otra rakstiskas piekrišanas.
10.2. Nekas no šajā Līgumā teiktā nevar kalpot par iemeslu kādas trešās personas prasībām pret
Pasūtītāju vai Projektētāju. Visi saskaņā ar Līgumu iesniedzamie paziņojumi jāizdara
rakstveidā un jāiesniedz vai nu personiski, vai nosūtot pa pastu vai e-pastu.
10.2.1. Pasūtītājam: Energo un saimniecības nodaļas medicīnas iekārtu inženierim Dainim
Kalniņam, Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, tel. 29215262.
10.2.2. Projektētājam: Igors Pavlovskis, Brīvības gatve 214M-2 Rīga, LV-1039;
pavlovskis@konstruktori.lv.
10.3. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu
saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita konfidenciāla rakstura informāciju par
otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Šajā nodaļā minētajiem noteikumiem
nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
10.4. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, noformēts uz 5 (piecām)
lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, valsts valodā, un
tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks.
11. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Valdes priekšsēdētāja
_______________________
Anita Vaivode

z.v.

Projektētājs
MDK konstruktori SIA
VRN 40003666724
Brīvības gatve 241M-2, Rīga, LV-1039
A/S Swedbank
Konta Nr. LV64HABA0551009824189
Kods: HABALV22
Valdes loceklis
_______________________
Aleksandrs Piskurs
z.v.

Valdes locekle:
_________________________
Inese Rantiņa
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Pielikums Nr. 1
Līgumam Nr.01-29/______
Iepirkuma procedūras
„VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” ēkas Duntes ielā 12/22, Rīgā, apsekošana
un defektu iemeslu noskaidrošana”
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/13MP
Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums
1. Pasūtītājs
1.1 VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
2. Būvobjekts
2.1. Objekts – VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 1. korpuss, Rīga, Duntes iela 12/22,
LV-1005.
3. Pakalpojuma priekšmets
3.1 Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ēkas Duntes ielā, Rīgā, apsekošana un defektu iemeslu
noskaidrošana.
4. Pamatojums
4.1. Tehniskās apsekošanas atzinums VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", 2014.gads.
5. Pakalpojuma sastāvs un prasības:
5.1 Veikt vizuālas apsekošanas darbus atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01
"Būvju tehniskā apsekošana", Būvniecības likuma, Vispārējo būvnoteikumu, Latvijas
būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām, kā arī Līguma
prasībām.
5.2 Grafiska daļa (ar nesošo konstrukciju norādītiem defektiem, defektu izvietojumu shēmas).
5.3 Plaisu vietās, ģipša marku uzstādīšana.
5.4 Ģipša marku monitoringa programmas izstrāde, plaisu monitorings, atskaites sagatavošana, kā
minimums par 1 (vienu) mēneša laika monitoringu.
5.5 Slēdziens ar norādījumiem tālākām darbības plānam (pēc nepieciešamības, papildus apsekošanai,
pētījumiem, esošo konstrukciju pastiprināšanas projektēšanai).
5.6 Esošas dokumentācijas izņemšana no arhīviem.
6. Darba izpildes termiņš: līdz 3 (trīs) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas.
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Pielikums Nr. 2
Līgumam Nr.01-29/______
Finanšu piedāvājums
Nosaukums
MDK konstruktori SIA

reģistrācijas nr.
VRN 40003666724

adrese
Brīvības gatve 214M-2,
Rīga, LV-1039

piedāvā sniegt iepirkuma „VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” ēkas Duntes ielā 12/22,
Rīgā, apsekošana un defektu iemeslu noskaidrošana” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS
2014/13MP, nolikumam un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu pakalpojumu par šādu
cenu:

Bez PVN 10 000 eur (desmit tūkstoši eiro 00 centi);
PVN 21% 2100 eur (divi tūkstoši simts eiro 00 centi);
Kopā ar PVN 21% 12 100 (divpadsmit tūkstoši simts eiro 00 centi).

Valdes priekšsēdētāja
_______________________
Anita Vaivode

z.v.

Valdes loceklis
_______________________
Aleksandrs Piskurs
z.v.

Valdes locekle:
_________________________
Inese Rantiņa
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