Līgums Nr. 01-29/370
2014. gada 13. oktobrī

Rīgā

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 un Slimnīca), tās valdes priekšsēdētāja Vitolda
Jurkeviča un valdes locekļu Ineses Rantiņa un Anitas Vaivodes personās, kas darbojas
pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Komin”, reģ. nr. 40003006753, Neretas iela 2/1, Rīga, LV1004, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes loceklis Andris Spūlis personā, kurš 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
„Darba vides iekšējā uzraudzība”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/38MP), noslēdza
šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Pasūtītāja uzņēmumā veikt darba vides iekšējo
uzraudzību (turpmāk tekstā – Pakalpojums) atbilstoši Latvijas Republikas darba
aizsardzības likumdošanas prasībām.
1.2. Minēto darbu apjoms norādīts šī Līguma Pielikumā Nr.1, kas ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
1.3. Līguma Pielikumā Nr.1 minētie darbi tiek veikti norādītajās Slimnīcas struktūrvienībās
(Pielikums Nr.5), kas pievienots šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Izpildītāja pienākumi:
2.1.1. Nepavairot, neizpaust nekādā formā nenodot trešajai personai no Pasūtītāja iegūto
informāciju vai dokumentu saturu bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas.
2.1.2. Savlaicīgi informēt Pasūtītāju par noteikto Līgumā minēto darbu izpildes
neiespējamību, iespējamām nepilnībām, nepieciešamu atlikšanu un šo faktu
iemesliem.
2.1.3. Līguma termiņam beidzoties, nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju un materiālās
vērtības, kas saņemtas no Pasūtītāja darbu veikšanai.
2.1.4. nodrošināt, ka Pakalpojuma izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs
dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu Līguma darbības laiku. 5 (piecas) dienas
pirms atbildīgā speciālista sertifikāta termiņa beigām, iesniegt jaunu derīgu
sertifikātu.
2.2. Izpildītājs tiesības:
1.2.1. Saņemt no Pasūtītāja visu līgumā minēto darbu veikšanai nepieciešamo
informāciju un dokumentāciju.
1.2.2. Pieprasīt segt 2.3.3. punktā minētos izdevumus. Saņemt atlīdzību par veikto darbu
saskaņā ar šī līguma 4.1 punktu.
1.2.3. Savlaicīgi informēt pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt
Līgumā noteikto darbu veikšanu.
1.3. Pasūtītāja pienākumi:
1.3.1. Nodrošināt izpildītāju ar visu šajā Līgumā noteikto darba veikšanai nepieciešamo
ar uzņēmumu saistīto informāciju un dokumentāciju un norīkot atbildīgo personu,
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kura sadarbojas ar Izpildītāju.
1.3.2. Savlaicīgi informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt
Līgumā noteikto darbu veikšanu.
1.3.3. Segt visus Izpildītāja izdevumus pret trešajām personām, kuri tieši saistīti ar
Līgumā minēto darbu izpildi un ir dokumentāli apstiprināti.
1.3.4. Sargāt, nepavairot, nepārdot un nenodot citiem uzņēmumiem un personām
Izpildītāja sagatavotos dokumentus vai projektus bez izpildītāja rakstiskas
atļaujas.
1.3.5. Pēc Izpildītāja izstrādāto darba vides iekšējās uzraudzības dokumentu nodošanas,
Pasūtītājs veic to apstiprināšanu 10 (desmit) darba dienu laikā vai rakstiski
informēt Izpildītāju par neapstiprināšanas iemesliem.
1.3.6. Informēt Izpildītāju:
1.3.6.1.ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā par Pasūtītāja uzņēmumā notikušo nelaimes
gadījumu darbā, aizpildot šī Līguma 2. pielikumu un nosūtot uz faksu
67500506 vai e-pastu: sintija.gaile@komin.lv
1.3.6.2.2.(piecu) 5 darba dienu laikā pirms Pasūtītāja uzņēmumā tiek izveidota jauna
darba vieta, vai tiek ieviesta jauna darba iekārta, kā arī uzsākot darbus jaunā
objektā, aizpildot šī Līguma 3. pielikumu un nosūtot uz faksu 67500506 vai
e-pastu: sintija.gaile@komin.lv.
1.3.6.3.(piecu) 5 darba dienu laikā pirms Pasūtītāja uzņēmumā tiek mainīta darba
organizācijas sistēma (pienākumu sadalījums, darba procesi vai darba
metodes), kas attiecas uz darba aizsardzības sistēmu. Informācija tiek nodota
rakstveidā uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi: sintija.gaile@komin.lv
1.4. Pasūtītāja tiesības:
1.4.1. Saņemt informāciju par Līgumā minēto darba izpildes gaitu.
1.4.2. Katrā laikā izbeigt Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš brīdinot un izpildot šī
Līguma saistības.

3.
Darba pieņemšanas – nodošanas kārtību
3.1. Katra darba/dokumenta izpilde vai nodošana tiek veikta ar darba/dokumentu pieņemšanas
– nodošanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta abas puses.
3.2. Pēc Līgumā noteikto darbu kvalitatīvas izpildes tiek veikta darbu pieņemšana –nodošana,
kuru noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu un paraksta abas puses.

4. Norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopsumma ir EUR 4 320.00 (četri tūkstoši trīs simti divdesmit eiro, 00 eiro centi)
bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN nav Līguma priekšmeta
daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos
noteiktajam.
4.2. Pasūtītājs katru mēnesi apmaksā Izpildītājam par šī Līguma 1. punktā noteiktā darba izpildi
EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit eiro, 00 eiro centi) uz rēķina pamata, saskaņā ar
Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.4).
4.3. Šī Līguma 4.2. punktā minētos maksājumus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā no rēķinu saņemšanas dienas.
4.4. Pasūtītājs veic apmaksu euro ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu. Pusēm savstarpēji
vienojoties var izmantot arī citus norēķinu formas.

5. Līguma darbības termiņš un pārtraukšana
5.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus.
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5.2. Puses var pārtraukt Līgumu pirms 5.1 punktā minētā termiņa beigām, rakstiski brīdinot par
to otru Pusi 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
5.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Līguma termiņa izbeigšanās, Pasūtītājs rakstiski
brīdina Izpildītāju par savu vēlmi pagarināt šo Līgumu.

6. Pušu atbildība
6.1. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par veikto darbu kvalitāti un zaudējumu
atlīdzināšanu, kas Pasūtītājam radušies Līguma Pielikumā Nr.1 noteikto darbu
nekvalitatīvas, nepilnīgas vai novēlotas veikšanas dēļ.
6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja noteikto darba aizsardzības pasākumu precīzu un
savlaicīgu izpildi, kā arī sekām to neizpildīšanas gadījumā.
6.3. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa, kas noteikts Līguma 5.1.punktā, Pasūtītājs
apmaksā Izpildītājam līdz Līguma pārtraukšanas brīdim veikto darbu pēc Izpildītāja
rēķiniem.

7. Nepārvaramas varas apstākļi
7.1.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.
7.2.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.
7.3.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.
7.4.Līgumslēdzējas puses 7.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes
termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to
sekas.

8. Noslēguma daļa
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.
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8.6.Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
8.6.1. No pasūtītāja puses: Administratīvā biroja vadītāja Santa Ennīte, tālr. +371
6739900, fakss +371 67399348, e-pasts Santa.Ennite@tos.lv.
8.6.2. No izpildītāja puses: Darba aizsardzības speciāliste Sinija Gaile tālr. +371
28605303, fakss 67500506, e-pasts sintija.gaile@komin.lv
8.7.Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir 7
(septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
8.8.Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 11 (vienpadsmit) lapām. Līgums
sastāv no līguma teksta uz __ lapām un 5 (pieciem) pielikumiem uz __ lapām, kas ir šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8.9.Līguma viens eksemplārs atrodas pie pasūtītāja, bet otrs pie izpildītāja, un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES
Izpildītājs:
„KOMIN” SJA
Reģ. Nr. 40003006753
Neretas iela 2/1, Rīga, LV-1004
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV28HABA0001408046385
Kods: HABALV22
Tel. 28605303, fakss
67500506

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
Valdes priekšsēdētāja:
______________________

Valdes loceklis:
Z.v

____________________
Andris Spūlis

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

