Līgums Nr. 01-29/362
Rīgā

2014. gada 1. oktobrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas
Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS un SLIMNĪCA), tās valdes
priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas
pamatojoties uz Statūtiem, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides pakalpojumu grupa”, reģ.Nr. 40003244831, Spilves iela
10a, Rīga, LV-1055, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tā valdes locekļa Guntara Levica un valdes locekles
Simonas Ozoliņas personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk
LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu
"Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana un
transportēšana”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/37MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu,
turpmāk - Līgums:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PASŪTĪTĀJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA radīto cieto sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu, t.i. savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi un
transportēšanu līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai u.c. atbilstoši Latvijas likumdošanas
prasībām, turpmāk tekstā „Pakalpojumi”. Atkritumi pēc to nodošanas IZPILDĪTĀJAM ir
IZPILDĪTĀJA īpašums.
Cieto sadzīves atkritumu savākšana tiek veikta, izmantojot Pušu starpā saskaņotus konteinerus.
Pakalpojumi tiek veikti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (šī Līguma pielikumu Nr.1) un
Tehnisko piedāvājumu, pakalpojuma sniegšanas laika grafiku, saskaņā ar šī Līguma pielikumu
Nr.2.
Gadījumā, ja grafikā norādītā Pakalpojuma sniegšanas diena ir svētku diena, IZPILDĪTĀJS
sniedz Pakalpojumu nākamajā darba dienā, ja vien Puses nevienojas citādāk.

2. PASŪTĪTAJĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Pasūtītājs sakrāj atkritumus un īslaicīgi uzglabā plastmasas konteineros slimnīcas teritorijā.
2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas cieto sadzīves atkritumu konteineros uzkrāt tikai atbilstoša sastāva
Atkritumus. Konteineros neievietot: bīstamos atkritumus, šķidros atkritumus, lielgabarīta
atkritumus, ražošanas atkritumus, būvniecības atkritumus, riepas, izdedžus, sprāgstvielas un
radioaktīvas vielas. Šādu atkritumu izvešanu PĀSŪTĪTĀJS var pasūtīt IZPILDĪTĀJAM,
pamatojoties uz atsevišķu vienošanos.
2.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt atkritumu savākšanas autotransporta netraucētu piebraukšanu
konteineru atrašanās vietām Pakalpojuma sniegšanas dienās. Gadījumā, ja konteiners(i) atrodas
slēgtās teritorijās, tad Pakalpojuma sniegšanas dienās PASŪTĪTĀJS apņemas novietot
konteineru(us) ārpus slēgtās teritorijas piebraucamā ceļa malā.
2.4. Ja nav iespējama piebraukšana ar speciālo tehniku veicamo zemes darbu vai komunikāciju
remonta u.tml. iemeslu dēļ, tad šādā gadījumā Pasūtītājam savlaicīgi par to jāinformē Izpildītājs.
2.5. Norādīt vietu konteinera(u) novietošanai, nepieciešamības gadījumā saskaņojot izvietošanas
vietu ar zemes īpašnieku. Bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU nemainīt uzstādītā konteinera(u)
atrašanās vietu.
2.6. Nodrošināt atmosfēras ūdeņu (lietus, sniegs, ledus) klātbūtnes novēršanu konteineros.
2.7. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
2.8. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja pienācīgu šī līguma noteikumu izpildi.
3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
3.1.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi un atbilstoši vides aizsardzības
institūciju izdotajām atļaujām.
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3.1.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības neveikt Pakalpojumu saskaņotajā laikā, ja apstākļi (piem., ceļa
seguma stāvoklis ir neatbilstošs tā autotransportam, tehnikas bojājumi, ļoti zema gaisa
temperatūra utt.) var radīt risku PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA īpašumam, vai cilvēku
veselībai. Jebkurā gadījumā IZPILDĪTĀJS dara visu iespējamo, lai tomēr sniegtu
Pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM un iespēju robežās brīdina PASŪTĪTĀJU par iespējamo
Pakalpojumu nesniegšanu laikā. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par līguma
saistību neizpildi.
3.1.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības neveikt Pakalpojumu saskaņotajā laikā un veidā, ja pastāv
traucējumi no PASŪTĪTĀJA puses (piem., nav pieejas atkritumiem vai atkritumu tvertnēm,
atkritumu sastāvs, tā uzkrāšana būtiski neatbilst Līgumu noteikumiem). Šajā gadījumā
PASŪTĪTĀJS uzņemas atbildību par līguma saistību neizpildi.
3.1.4. IZPILDĪTĀJS apņemas:
3.1.4.1. saudzīgi izturēties pret PASŪTĪTĀJA objektiem (zaļo zonu apstādījumiem, sētām un
iežogojumiem).
3.1.4.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt atkritumu tvertņu nomaiņu un/vai remontu,
ja bojājumi radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ vai arī gadījumā, kad tvertnes pieder
IZPILDĪTĀJAM, tvertņu dabiska nolietojuma dēļ.
3.1.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, par to rakstiski paziņojot
PASŪTĪTĀJAM 14 dienas iepriekš, ja PASŪTĪTĀJS ir aizkavējis maksājumus, vai arī jebkādā
citādā veidā pārkāpj šī Līguma noteikumus. Pakalpojums tiek turpināts pēc pārkāpumu
novēršanas no PASŪTĪTĀJA puses. PASŪTĪTĀJS apņemas segt IZPILDĪTĀJA izdevumus, kas
saistīti ar Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.
3.1.6. Izpildītājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Pasūtītāju sniegt informāciju par Pakalpojumiem
pilnvarotām valsts un pašvaldības institūcijām.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
Maksa par Pakalpojumu sniegšanu sastāv no Pakalpojuma sniegšanas cenas, cieto sadzīves
atkritumu noglabāšanas izmaksām un transportēšanas izmaksām, saskaņā ar Finanšu
piedāvājumu (šī Līguma pielikumu Nr.3).
Kopējā līguma summa, ko paredz šī līguma priekšmets, ir EUR 9997.76 (deviņi tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit septiņi euro un septiņdesmit seši euro centi) bez pievienotā vērtības nodokļa
(turpmāk-PVN). Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts
atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
Izpildītājam nav tiesību sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža paaugstināt tarifus, pēc
šī termiņa beigām tarifi var tikt paaugstināti vienu reizi līdz šī līguma termiņa beigām, tos
rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš pirms paredzamās tarifu
paaugstināšanas. Ja šī punkta nosacījumi tiek pārkāpti Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi, 14
(četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, pārtraukt līguma darbību.
Gadījumā, ja Izpildītājs paaugstina tarifus pirmo sešu mēnešu laikā, Pasūtītājam ir tiesības
pielietot soda sankcijas 10% (desmit procentu) apmērā no mēneša kopējas līguma summas. Šie
ieturējumi var tikt veikti no pēdējā iesniegtā rēķina bez strīdu kārtībā.
Norēķini starp Pusēm tiek veikti atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem par iepriekšējā mēnesī
sniegtajiem pakalpojumiem.
IZPILDĪTĀJS izraksta rēķinus par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem līdz nākamā
mēneša 10. datumam.
Rēķinu apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no rēķina izrakstīšanas dienas.
Gadījumā, ja Izpildītājs savas vainas dēļ neizved atkritumus saskaņā ar šī līguma nosacījumiem,
tad Puses par katru iepriekšminēto gadījumu sastāda divpusīgu aktu un pamatojoties uz šo aktu,
Izpildītājs veic pārrēķinu.
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5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
5.1. Līgums stājas spēkā ar 2014.gada 06. oktobri un tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem)
mēnešiem.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU
Par pakalpojuma nesavlaicīgu un nepilnvērtīgu sniegšanu tiek noteikts līgumsods 0,5% apmērā
no laikā nesniegtā pakalpojuma vērtības par katru nokavēto dienu.
Par veiktā pakalpojuma nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikts līgumsods 0,5% apmērā par katru
maksājuma dienu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes.
Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai PUSEI ir tiesības
pārtraukt šī Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, kā arī
ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSES zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.
7. NEPĀRVARAMA VARA
Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par
to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus
pieradījumus.
Abas līgumslēdzējas Puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju
izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt,
novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas,
ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. 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.
Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir
tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
Līgumslēdzējas puses 6.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa
pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.

8. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI
8.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem
līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. LĪDZĒJU
(PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
8.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem.
8.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā.
Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI (PUSES) nevienojas, tad strīdu
nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
8.5. IZPILDĪTĀJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA iepriekšējas
piekrišanas.
8.5.1. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
8.5.1.1. No PASŪTĪTĀJA puses: energo un saimniecības nodaļas vadītāja p. i. Dainis Kalniņš,
tālr. 29215262
8.5.1.2. No IZPILDĪTĀJA puses: kontaktu centra vadītāja Liene Aleksejeva, tālr. 67461592,
mob.25749771, fakss 67462693, e-pasta adrese: liene.aleksejeva@vpgrupa.lv.
8.6. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 (septiņu)
darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM.
8.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 13 (trīspadsmit) lapām. Līgums sastāv no
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līguma teksta uz 4 (četrām) lapām un trīs pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām, kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
8.8. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA, un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. LĪDZĒJU 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
”Vides pakalpojumu grupa”
Reģ. Nr.: 40003244831
Spilves ielā 10A, Rīga, LV- 1055
Banka: Nordea Bank AB Latvijas Fil.
Bankas konta Nr. LV70NDEA0000083605338
Bankas kods: NDEALV2X
Tālr. 67461592, fakss 67462693

Valdes priekšsēdētāja:

Valdes loceklis:

Anita Vaivode ______________________

Guntars Levics ______________________

Valdes locekle:

Valdes locekle:
Simona Ozoliņa ______________________

Inese Rantiņa ______________________

Z.v.

Z.v.
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Pielikums Nr. 1
06.10.2014.Līgumam Nr. 01-29/362
Tehniskā specifikācija.
1. Prasības pakalpojuma sniedzējam:
1.1.

Pretendents sniedz pakalpojumu ar savu personālu, specializēto transportu un aprīkojumu,
kas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, videi.

1.2.

Līguma izpildes laikā Pretendents atbild par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības
tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu, kas
attiecas uz pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu.

1.3.

Pakalpojuma sniedzējam ir jāpiesaista atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu tehniskajā specifikācijā
noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
Pretendentam jānodrošina cieto sadzīves atkritumu konteineru uzstādīšana un remonts bez
maksas Pasūtītāja teritorijā atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un apjomam.

1.4.

Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina sadzīves atkritumu konteineru uzstādīšana un
uzturēšana tehniskajā kārtībā, jāveic bojāto sadzīves atkritumu konteineru nekavējošu
nomaiņu.

1.5.

Pretendentam jāveic uzstādīto sadzīves atkritumu konteineru iekšpuses mazgāšana un
dezinfekcija ar dezinficējošu šķīdumu ne retāk kā vienu reizi mēnesī bez maksas.

1.6.

Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina bez maksas, sadzīves atkritumu konteineru
dezinsekcija un deratizācijas pasākumi, lai nepieļautu patogēnās mikrofloras, insektu un
grauzēju vairošanos atkritumu tvertnēs.

1.7.

Pretendents apņemas norādītajos grafikos, termiņos un adresēs veikt Pasūtītāja savākto
atkritumu izvešanu un utilizāciju ar šim nolūkam paredzētu specializētu autotransportu.

1.8.

Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina sadzīves atkritumu konteineru laukumu sakopšana
pēc sadzīves atkritumu savākšanas.

1.9.

Pretendentam jānodrošina izvedamo atkritumu uzskaites sistēma un atskaite par iepriekšējā
mēnesī faktiski izvesto atkritumu daudzumu, jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.

2. Prasības saistībā ar finanšu piedāvājumu:
2.1.

Finanšu piedāvājumā pretendents ietver visas izmaksas, nodokļus, nodevas, transporta
izmaksas, visas citas izmaksas, kas var rasties pretendentam izpildot pasūtījumu, izņemot
PVN.

2.2.

Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda euro, uzrādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata.

2.3.

Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pasūtītājs Tehniskajā
specifikācijā nav ievietojis aizsargātas formulas.
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I Šķiroto sadzīves atkritumu, tai skaitā izlietoto iepakojumu (kartons, papīrs, plēve,
PET) savākšana un izvešana
Nr.
p.k.

Plānotais konteineru skaits, viena konteinera tilpums, izvešanas periods

1.

SADZĪVES ATKRITUMI Slimnīcas teritorijā – 8 (astoņi) konteineri ar tilpumu ne mazāk kā
1,0 m3 ar ritenīšiem un blīvi aizveramu vāku. Atkritumu konteineriem ir jābūt marķētiem,
norādot
atkritumu tipu atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu Konteineru izvešanas
periodiskums – 3 (trīs) reizes nedēļā (pirmdienās, trešdienās, piektdienās).
STIKLS Slimnīcas teritorijā – 1 (viens) konteineri ar tilpumu ne mazāk kā 0,66 m3 – ar
ritenīšiem un blīvi aizveramu vāku. Atkritumu konteineriem ir jābūt slēgtiem, marķētiem,
norādot atkritumu tipu atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu. Konteinera izvešanas
periodiskums – 1 (vienu) reizi mēnesī.
KARTONS/PAPĪRS Slimnīcas teritorijā – 2 (divi) konteineri ar tilpumu ne mazāk kā 1,0 m3
– ar ritenīšiem un vāku. Atkritumu konteineriem ir jābūt slēgtiem, marķētiem, norādot
atkritumu tipu atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu. Konteineru izvešanas periodiskums –
divas reizes nedēļā
PLASTMASA Slimnīcas teritorijā – 1 (viens) konteineri ar tilpumu ne mazāk kā 0,66 m3 – ar
ritenīšiem un blīvi aizveramu vāku. Atkritumu konteineriem ir jābūt slēgtiem, marķētiem,
norādot atkritumu tipu atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu. Konteinera izvešanas
periodiskums – 2 (divas) reizes nedēļā.
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