Līgums Nr. 01-29/204
Rīgā

2014. gada 04. jūnijā

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
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TELETEK Trade”, reģ. nr. 40103202995, Maskavas iela
116, Rīga, LV-1003, turpmāk saukts - Izpildītājs, tās valdes locekļa Ivaylo Naydenova personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, pastāvot pilnīgai
vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums"
un iepirkuma procedūru „Apsardzes signalizācijas uzstādīšana no klīniskajām nodaļām”
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/19MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk
- Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs veic apsardzes signalizācijas ierīkošanu Rīgā, Duntes ielā 22
(turpmāk - darbi) ievērojot publiskā iepirkuma „Apsardzes signalizācijas uzstādīšana no
klīniskajām nodaļām” (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/19MP) dokumentāciju (turpmāk –
Darbi).
2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei. Izpildītājs Darbus veic 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas.
2.2. Līguma kopējā summa ir EUR 6768.25 (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un
divdesmit pieci euro centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas
tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
2.3. Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā šādā kārtībā:
2.3.1. Pēc līguma par darbu veikšanu noslēgšanas brīža Pasūtītājs piecu darbdienu laikā
pārskaita Izpildītāja kontā avansu 20% apmērā no darbu kopsummas – EUR 1353.65 bez
PVN;
2.3.2. Ja Pasūtītājs nokavē 2.3.1. punktā minētā avansa samaksu, tad darbu izpildes termiņš tiek
attiecīgi pagarināts.
2.3.3. Pasūtītājs atlikušo summu 80% apmērā – EUR 5414.60 bez PVN ieskaita Izpildītāja
kontā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc darbu pabeigšanas un nodošanas- pieņemšanas
akta parakstīšanas.
2.4.Visi papildus izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski
jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar
Pasūtītāju, tie Izpildītājam netiek atlīdzināti.
2.5.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja
bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs
ir parakstījuši nodošanas un pieņemšanas aktu.
3.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs pabeidzis
Darbus, veic Darbu pārbaudi. Ja, veicot pārbaudi, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis konstatē,
ka Darbi atbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs
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paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja, veicot atbilstības pārbaudi, Pasūtītāja
pilnvarotais pārstāvis konstatē, ka Darbi neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja
pilnvarotais pārstāvis sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un
nepilnības (turpmāk – Trūkuma akts), un nodod to Izpildītājam.
3.3. Pēc Trūkuma akta saņemšanas Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem
novērš Trūkuma aktā norādītos trūkumus un nepilnības. Darbu pieņemšanas gaitā konstatēto
trūkumu un nepilnību novēršanas laiks var būt par iemeslu Darbu izpildes termiņa
pagarināšanai.
3.4. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir sagatavojis un parakstījis Trūkuma aktu, tad nodošanas
un pieņemšanas aktu Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs paraksta pēc Trūkuma
aktā norādīto trūkumu novēršanas, veicot atkārtotu Darbu atbilstības pārbaudi.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. veikt Darbus un nodrošināt Darbu veikšanai nepieciešamo iekārtu, materiālu (24 mēneši)
un darbu (24 mēneši) garantiju atbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem, ievērojot
normatīvo aktu prasības, Līgumā paredzētajā termiņā un labā kvalitātē;
4.1.2. saskaņot Darbu izpildes laikus ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi;
4.1.3. veikt Darbus tikai Pasūtītāja darba laikā no 8:00 līdz 20:00;
4.1.4. ievērot Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus;
4.1.5. neizpaust informāciju trešajām personām, kas tam Darbu veikšanas laikā tieši vai netieši
kļūst zināma par Pasūtītāju vai tā darbiniekiem.
4.1.6. Izpildītājs nodrošina, lai darbu izpildes gaitā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas
atkāpes no līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā - tāmē
noteiktās izpildes kārtības, termiņiem, finanšu un celtniecības materiālu izmantojuma.
4.1.7. Izpildītājs nedrīkst nodot ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām bez
Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
4.1.8. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par to personu rīcību, kuras Izpildītājs piesaistījis
šā līguma priekšmetā paredzēto darbu izpildei.
4.1.9. Izpildītājs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, tehniskās specifikācijas prasībām un finanšu
piedāvājumam - tāmei, ievērojot tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, darba drošības un
ugunsdrošības prasības;
4.1.10. apmācīt Pasūtītāja darbiniekus darbam ar apsardzes signalizācijas sistēmu.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. veikt samaksu par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma 2.2. un 2.3 apakšpunktos
noteikto kārtību;
4.2.2. nodrošināt Izpildītāju ar līgumsaistību izpildei nepieciešamo informāciju un
organizatorisko palīdzību;
4.2.3. nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja telpās: Duntes ielā 22, Rīgā
Pasūtītāja darba laikā no 8:00 līdz 20:00.
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma 2.1. punktā minētajā termiņā, Izpildītājs pēc Pasūtītāja
pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (nulle, komats, trīs procenti) apmērā no
Līguma kopējās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma kopējās summas.
5.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas
nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja
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paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus apstākļus: karš,
nemieri, sabotāža, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un citi
tamlīdzīgi apstākļi.
6.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā
par to paziņo otrai Pusei.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
7.2. Ja 12 mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas un apsardzes signalizācijas ekspluatācijas
uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt
pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu
kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un
defektus.
7.3. Iestājoties 7.2. punkta noteikumiem 5 (piecu) dienu laikā abu pušu klātbūtnē tiek sastādīts
akts. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse
vienpusēji, piedaloties būvuzraugam un/vai trešajai personai.
7.4. Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus ar saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu
laikā no 7.2. punktā minētā akta parakstīšanas dienas.
7.5. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Līguma izbeigšanas kārtība
8.1. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, Ja Darbi tiek kavēti vairāk kā 15
(piecpadsmit) darba dienas, par to rakstveidā informējot Izpildītāju.
9. Noslēguma jautājumi
9.1. Līgumu var grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta četrpadsmito daļu, ar Pušu
rakstveida vienošanos. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās
ir noformētas rakstveidā un ir abu Pušu parakstītas. Šādi Līguma grozījumi pievienojami
Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
9.2.1. No Pasūtītāja puses: Energo un saimniecības nodaļas medicīnas iekārtu inženieris
Dainis Kalniņš, tālr. 29215262
9.2.2. No Izpildītāja puses: Mihails Frolovs, tālr. 26510404, fakss 67840002.
9.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītājs:
9.3.1.uzrauga Darbu izpildi;
9.3.2.paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu;
9.3.3. koordinē kvalitatīvu Līguma izpildi;
9.3.4. risina citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
9.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā
norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu
nomaiņu, kā arī Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par izmaiņām
attiecībā uz Līgumā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi
informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu
radušies otrai Pusei.
9.5.
Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām.
9.6.
Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:
9.6.1. 1. pielikums – Iepirkuma procedūras Izpildītāja iesniegtais Tehniskais - Finanšu
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piedāvājums uz 2 (divām) lapām.
9.7.Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu paraksti un juridiskās adreses
PASŪTĪTĀJS:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas
un
ortopēdijas
slimnīca”
Reģ. Nr. 40003410729
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tel.67399300, fakss 67392348

IZPILDĪTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„TELETEK Trade”
Reģ. nr. 40103202995
Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV59HABA0551023586348
Kods: HABALV22
Tel. 29181665

Valdes priekšsēdētāja:
______________________

Valdes loceklis:
Z.v

_______________
Ivaylo Naydenov

Anita Vaivode
Valdes locekle:
Inese Rantiņa _______________
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Z.v.

