Iepirkuma līgums Nr.01-29/161
Rīgā

2016. gada 05. maijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes
priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras
darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hortus 5A”, reģ. nr. 40103565279, Katrīnas dambis 20a4, Rīga, LV-1045, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Albrantes personā, kura
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 „Koku kopšanas un zāģēšanas darbi”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2016/15MP),
noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un darbaspēku veikt koku un zaru zāģēšanu un koku
vainagu veidošanu Pasūtītāja teritorijā, turpmāk - Darbi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem,
tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma
2.pielikums), Pasūtītāja pārstāvja Līguma izpildes laikā dotajiem norādījumiem un saistošo
normatīvo aktu regulējumu.
1.2. Izpildītājs apņemas ievērot koku ciršanas aizlieguma periodu, saskaņā ar Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, izņemot
gadījumus, kad tas ir atļauts (Ministru kabineta noteikumu 5.punkts).
2. Līguma cena un samaksas kārtība
2.1. Par Darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līguma summu 13 000.00
euro (trīspadsmit tūkstoši euro, nulle centi), turpmāk - Līguma summa. Pievienotās vērtības
nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī
normatīvajos aktos noteiktajam
2.2. Kopējā Līguma summa un Darbu vienību cenas Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas.
2.3. Pasūtītājam ir tiesības neizmantot pilnībā tehniskās specifikācijas 1.punktā (Līguma
1.pielikums) norādīto vienību skaitu.
2.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbu vienību cenās ir iekļauti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas
tam var rasties sakarā ar Darbu veikšanu.
2.5. Visi norēķini, kas saistīti ar Līguma izpildi, tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā,
pārskaitot naudu uz Puses norādīto bankas kontu, pēc pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas 30 (trīsdesmit) dienu lakā.
2.6. Apmaksājot paveiktos Darbus, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Izpildītājam izmaksājamās
summas, sagatavojot Izpildītājam attiecīgu kredītrēķinu par aprēķinātajiem no Līguma
izrietošajiem prasījumiem šādos gadījumos un apmērā:
2.6.1. kā izdevumus, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar Darbu defektiem un to novēršanu;
2.6.2. to zaudējumu atlīdzībai, kuri Pasūtītājam radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu
izpildi no Izpildītāja Puses;
2.6.3. aprēķinātā līgumsoda apmērā (ja tādi Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar šo
Līgumu).
2.7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas
pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
1

3. Darbu izpildes noteikumi un termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai
līdz kopējās Līguma summas izlietošanai.
3.2. Izpildītājs nodrošina šī Līguma izpildei nepieciešamos resursus, tostarp kvalificētus
darbiniekus, transportu, mehānismus, tehniku un degvielu.
3.3.

Darbu izpildes procesā Izpildītājs ir atbildīgs par Darba drošības un vides aizsardzības
noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.4.

Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto
darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem
Pasūtītājam un trešajām personām.

3.5.

Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Līgumā noteikto Darbu izpildei.

3.6.

Izpildītājam ir pienākums pēc Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanas
brīdim noslēgt profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu,
iesniedzot polises kopiju Pasūtītājam.

3.7.

Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā ierasties objektā, kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt
Darbu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

3.8.

Par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē
uz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, apstiprinot kvalitatīvu Darbu izpildi.

3.9.

Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un nepieņemt Darbus,
ja Darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, sniedzot motivētu atteikumu Darbu
nepieņemšanai. Šādā gadījumā Puses sastāda defektu aktu, kurā fiksē darbus, kas nav veikti
atbilstošā kvalitātē vai apjomā, un vienojas par veicamo darbu izpildes laiku. Gadījumā, ja
Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme aktā un neatkarīgi no tā, tas
ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš aktā
minētie trūkumi, un iesniedz to Izpildītājam.

3.10. Defektu aktā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

4.1.

4. Pušu saistības
Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse
atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus. Par zaudējumiem Puses neuzskata Līguma
2.3.punktā noteikto.

4.2.

Par nesavlaicīgu vai nekvalitatīvu Darbu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5
% apmērā no pasūtīto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Pasūtītājs,
veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt Līgumā
paredzēto līgumsodu.

4.3.

Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

4.4.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš nosūtot rakstisku
brīdinājumu, pamatojot iemeslu un tad nosūtot par to rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ja:

4.4.1.

Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla kavē Darbu izpildi vairāk nekā 5 (piecas) darba
dienas (avārijas gadījumos vairāk nekā 1 (vienu) dienu);

4.4.2.

Izpildītājs nepilda šī Līguma nosacījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, veic Darbus
nekvalitatīvi un neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, vai darbu izpildes laikā
noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem;

4.4.3.

ar tiesas nolēmumu ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tā darbība tiek
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izbeigta vai pārtraukta.
4.5.

Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

4.6.

Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu
dēļ. Ar nepārvaramu varu saprotamas jebkāda veida dabas katastrofas, karš, ugunsgrēks,
militāras akcijas, blokāde, streiks un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami. Par šādu
apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei.

5.1.

5. Nobeiguma noteikumi
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstiski un ir abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.

5.2.

Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek
risināti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.3.

Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

5.4.

Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, kuru saturs ir
identisks, ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, viens - pie
Pasūtītāja.

5.5.

Pušu pilnvarotās personas Līguma saistību izpildei:
5.5.1. no Izpildītāja puses: kokkopis – arborists Krists Eiduks, tālr. 29268221;
5.5.2. no Pasūtītāja puses: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr.
29215262.

5.6.

Līguma 5.5.punktā pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildi kopumā, tajā skaitā
par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, apstiprināšanu, izpildes uzraudzīšanu un citām ar Līguma
izpildi saistītām darbībām.

5.7. Līgumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi:
5.7.1. 1.pielikums - Tehniskā specifikācija.
5.7.2. 2.pielikums - Tehniskais piedāvājums.
5.7.3. 3.pielikums - Finanšu piedāvājums.
6. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES
PASŪTĪTĀJS:
IZPILDĪTĀJS:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
“Hortus 5A”
Reģ. Nr. 40003410729
Reģ. Nr. 40103565279
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005
Katrīnas dambis 20a-4, Rīga, LV-1045
„Swedbank” AS
„SEB banka” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Konta Nr. LV90UNLA0050019170796
Kods: HABALV22
Kods: UNLALV2X
Tel.67399300, fakss 67392348
Tel.29977795, e-pasts: info@hortus5a.lv
____________________

_____________________

Z.v.

Z.v
Valdes priekšsēdētāja Anita Albrante

Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode
_________________________
Valdes locekle Inese Rantiņa
_________________________
Valdes loceklis Modris Ciems
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