IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 01-29/420
Rīgā

2014. gada 24.novembrī.

Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģ.Nr.40003410729, Duntes ielā 22, Rīgā,
LV-1005, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņas personās, kuras
darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS) un A/S “Berendsen Tekstila Serviss”,
reģ.nr. 40003188248, Bukaišu iela 3a, Rīga,LV-2164, tās pilnvarotās personas Santas Finsteres personā,
pilnvara Nr. 4.-14/24 no 2014.gada 02.janvāra, (turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS) no otras puses, turpmāk
abi kopā saukti – PUSES vai atsevišķi – PUSE, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem
„Maināmo paklāju noma”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/40MP, rezultātiem noslēdza savā starpā
šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):
1. Līguma priekšmets un darbības termiņš
1.1.
IZPILDĪTĀJS nodod nomā maināmos paklājus un PASŪTĪTĀJS pieņem lietošanā
IZPILDĪTĀJAM piederošos maināmos paklājus, turpmāk tekstā – “Nomas priekšmets”,
atbilstoši šī līguma pielikumam nr.1 (tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums).
1.2.
Šis līgums stājas spēkā no 2014.gada 24.novembra, tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz
2017.gada 25.novembrim.
1.3.
Līguma termiņa izbeigšanās vai citos līguma izbeigšanas gadījumos visi jau radušies parādi un
saistības paliek spēkā.
2. Nomas maksas un tās maksāšanas kārtība
2.1.
Kopējā Līguma summa ir EUR 4716.00 (četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro) bez PVN.
Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā
maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
2.2.
Nomas maksa ir noteikta šī līguma pielikumā nr.2 (finanšu piedāvājums), turpmāk tekstā „Maksa”. Maksa tiek maksāta vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi un tās apmērs ir atkarīgs
no Nomas priekšmeta maiņas intervāla.
2.3.
PASŪTĪTĀJAM maksa par Pakalpojumiem ir jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no
rēķina saņemšanas dienas.
2.4.
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē apmaksas termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
līgumsodu 0,5% apmērā no rēķinā norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu.
2.5.
PASŪTĪTĀJS veic Maksas apmaksu ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu.
Strīdu gadījumā par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir ienācis
IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā.
2.6.
Maksa par Pakalpojumiem ir maksājama par visu šī līguma darbības laiku, arī gadījumos, kad
PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis iespēju IZPILDĪTĀJAM nomainīt Nomas priekšmetu.
2.7.
Ja PASŪTĪTĀJS nav savlaicīgi paziņojis par līguma rekvizītu izmaiņām, un/vai
IZPILDĪTĀJAM nebija iespējams sniegt Pakalpojumus Klienta vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS
papildus apmaksā katru ārkārtas Nomas priekšmeta apmaiņas reizi saskaņā ar IZPILDĪTĀJA
piestādīto rēķinu.
2.8.
Pusēm vienojoties, PASŪTĪTĀJS var veikt avansa maksājumu IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā.
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2.9.

IZPILDĪTĀJA rēķini tiek sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi arī bez paraksta. Elektroniski
izsūtīti rēķini tiek parakstīti ar elektronisko parakstu, kura publisko atslēgu var pārbaudīt mājas
lapā www.berendsen.lv.

3. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
3.1.
Sniegt Pakalpojumus atbilstoši šī līguma noteikumiem.
3.2.
Nodot PASŪTĪTĀJAM šī līguma pielikumā nr. 1 minētos Nomas priekšmetus bez bojājumiem.
Apmainīt Nomas priekšmetus līguma pielikuma nr. 1 norādītajā intervālā un Klienta darba laikā.
3.3.
IZPILDĪTĀJA pienākums ir piegādāt PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvus Nomas priekšmetus. Ja
minētais priekšmets tiek izņemts no apgrozības, IZPILDĪTĀJA pienākums PASŪTĪTĀJAM
piegādāt līdzvērtīgas kvalitātes produktus.
3.4.
IZPILDĪTĀJA pienākums ir novērst iespējamās servisa un Nomas priekšmeta kvalitātes
nepilnības nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Klienta rakstveida
pretenzijas saņemšanas.
3.5.
IZPILDĪTĀJA ir tiesības Klienta darba laikā pārliecināties par Nomas priekšmetu atrašanos šī
līguma pielikumā nr. 1 norādītajās vietās.
3.6.
IZPILDĪTĀJA ir tiesības izmantot Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi tos@tos.lv kā
maksājuma dokumentu, sadarbības informācijas un šajā līgumā paredzēto paziņojumu
nosūtīšanas adresi.
3.7.
IZPILDĪTĀJA ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt un rakstveidā sniegt Pasūtītājam
atbildi par iesniegto pretenziju.
4. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
4.1.
Samaksāt IZPILDĪTĀJAM šajā līgumā noteikto Maksu paredzētajā apmērā un kārtībā. Ja
PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJA iesniegtos rēķinus vairāk kā 45 (četrdesmit piecu)
kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs apturēt
Pakalpojumu sniegšanu un izņemt produktus līdz samaksas brīdim.
4.2.
Nepieļaut Nomas priekšmetu pārvietošanu bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas piekrišanas. Nomas
priekšmetus uzglabāt līguma pielikumā nr. 1 norādītajās vietās.
4.3.
Nepieļaut jebkāda veida darbības, kuras tieši vai netieši samazina Nomas priekšmeta vērtību.
4.4.
Nepieļaut nekāda veida Nomas priekšmetu bojāšanu, iztrūkumu vai bojāeju, un atlīdzināt
IZPILDĪTĀJAM šajā sakarā radušos zaudējumus šī līguma pielikumā nr. 2 uzrādītās Nomas
priekšmeta vērtības apmērā.
4.5.
Nekavējoties ziņot IZPILDĪTĀJAM un attiecīgām valsts vai pašvaldības iestādēm par Nomas
priekšmetu bojāeju, bojājumiem vai nozaudēšanu (zādzība u.c.).
4.6.
Līgumam beidzoties, neatkarīgi no izbeigšanās laika un iemesla, nekavējoties nodot,
IZPILDĪTĀJAM Nomas priekšmetu pienācīgā kārtībā, pilnā komplektācijā, bez tehniskiem
bojājumiem, ievērojot tā dabīgo nolietojumu.
4.7.
Nekavējoties rakstiski informēt IZPILDĪTĀJU par savu rekvizītu izmaiņām. Pretējā gadījumā,
PASŪTĪTĀJS bez līguma 2.6.punkta noteikumiem papildus atlīdzina IZPILDĪTĀJAM visus
nodarītos zaudējumus.
4.8.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvēlēties un lūgt IZPILDĪTĀJU mainīt Pakalpojumu apjomu,
līguma pielikumā nr.1 (skaitu, izmērus vai apmaiņas intervālu), par ko PASŪTĪTĀJS paziņo
IZPILDĪTĀJAM rakstiski (iesniedzot paziņojumu personīgi, pa faksu, pa pastu vai e-pastu).
IZPILDĪTĀJS šādus paziņojumus izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas, ja IZPILDĪTĀJS piekrīt Klienta piedāvātajiem grozījumiem, par ko PASŪTĪTĀJS
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tiek nekavējoties informēts. IZPILDĪTĀJS sagatavo Līguma grozījumus, kas pēc to
parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Līguma pirmstermiņa izbeigšana
5.1. Līgumu pirms termiņa var izbeigt par to rakstiski paziņojot otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi iepriekš, norādot izbeigšanas iemeslu.
5.2. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par līguma pilnvērtīgu izpildi atlikušajā līguma
darbības laikā un līguma Nomas priekšmeta skaita apjoma samazinājums nedrīkst pārsniegt 50%
(piecdesmit procenti).
5.2.1. PASŪTĪTĀJS apzināti bojā vai tīši vai netīši veicina Nomas priekšmetu bojāšanu.
6. Atbildība
6.1. PASŪTĪTĀJS atbild par Nomas priekšmeta stāvokli no tā pieņemšanas brīža.
6.2. Puses ir atbildīgas par šī līguma saistībām saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām. Puses ir pilnā mērā atbildīgas par savu darbību/bezdarbību un apņemas segt
cietušajai Pusei visus nodarītos zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses prettiesiskas,
bezatbildīgas vai nolaidīgas darbības vai bezdarbības rezultātā. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums
segt IZPILDĪTĀJAM parāda piedziņas darbību veikšanas rezultātā radušos izdevumus.
7. Speciālie noteikumi
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras šī Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
7.2. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu, ja to izsauc nepārvaramas varas apstākļi,
kas ir ārpus Pušu kontroles iespējām, ieskaitot, bet ne ierobežojot tos ar plūdiem, avārijām,
streikiem, kā arī kompetentu valsts vai pašvaldību iestāžu izdotiem tiesību aktiem, kas būtiski
ietekmē Pušu saistību izpildi.
7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt savas saistības Līguma 7.2.punktā minēto apstākļu dēļ,
nekavējoties paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.
7.4. Ja Līguma 7.2.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katrai no Pusēm
ir tiesības izbeigt Līgumu.
7.5. Visi strīdi, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja
vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā, strīds nododams izskatīšanai tiesā
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7.6. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotie pārstāvji:
7.6.1. No PASŪTĪTĀJA puses – vecākā iepirkumu speciāliste Dita Kalniņa, tālrunis: 67399244, epasts: dita.kalnina@tos.lv;
7.6.2. No IZPILDĪTĀJA puses - Lielo klientu tirdzniecības pārstāve Santa Finstere, tālrunis:
29363744, e-pasts: santa.finstere@berendsen.lv
7.7. Pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības:
7.7.1. pieteikt un saskaņot papildus maināmo paklāju piegādi.
7.7.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvām vai bojātām Precēm, tajā skaitā Preču
apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Precēm;
7.7.3. risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
7.8. Puses rakstiski informē viena otru par savu pilnvaroto pārstāvju vai to sakaru līdzekļu izmaiņām
3 (trīs) darba dienu laikā.
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7.9.

Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām ar 2 (diviem)
pielikumiem uz 3 (trīs) lapām, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, un viens - pie Pasūtītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7. Pušu rekvizīti:
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
Tālrunis 67399300, fakss 67392348

A/S „Berendsen Tekstila Serviss”
Reģ.nr.: LV 40003188248
Juridiskā adrese: Bukaišu iela 3a, Rīga,LV-1004
Tālrunis: 67500076, 67500075, 29363744
Fakss: 67600167
Konta Nr. LV90HABA0001408052253
Kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētāja:

Lielo klientu tirdzniecības pārstāve:

______________________
Anita Vaivode
Z.v

______________
Santa Finstere

Z.v.

Valdes locekle:
Inese Rantiņa ____________

4

