LĪGUMS Nr. 01-29/393
(Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un transportēšanu)
Rīgā, 2018. gada 30. novembrī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,
reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese - Duntes iela 22, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās
valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā,
kuri rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
SIA “Lautus”, reģistrācijas Nr. 40003554635, juridiskā adrese – “Gurnicas”, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļu Kristīnes Dakteres un
Agra Marksa personā, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana un transportēšana”,
identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/31MP (turpmāk – Konkurss), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet izpildītājs apņemas ar savu personālu, transportu un aprīkojumu veikt
sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi) apsaimniekošanu, tas ir, savākšanu, uzglabāšanu,
pārvadāšanu un transportēšanu līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai u.c. (turpmāk –
Pakalpojumi), saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr. 1) un Finanšu piedāvājumu
(pielikums Nr. 2).
1.2. Izpildītājam ir saistoša visa Konkursa dokumentācija.
2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. Kopējā Līguma summa ir 20061,60 EUR (divdesmit tūkstoši sešdesmit viens eiro, 60 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma
priekšmeta daļa, tas tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī
normatīvajos aktos noteiktajai likmei.
2.2. Pakalpojuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas Izpildītājam sakarā ar
Pakalpojuma sniegšanu.
2.3. 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.
2.4. Pasūtītājs 1 (vienu) reizi mēnesī izraksta Pasūtītājam rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem un
iesniedz to Pasūtītājam kopā ar ikmēneša atskaiti par sniegtā Pakalpojuma apjomu (tonnās).
2.5. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ir tiesīgs
sagatavot elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par
savstarpējo norēķinu salīdzināšanu elektroniskā formā ir nosūtāmi uz Pasūtītāja elektroniskā
pasta adresi – tos@tos.lv .
2.6. Pasūtītājs samaksu par kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem veic 45 (četrdesmit piecu) dienu
laikā no rēķina saņemšanas dienas.
2.7. Izpildītājs sniedz pakalpojumu par Konkursā piedāvāto cenu (pielikums Nr. 2) visā Līguma
darbības laikā.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis naudas līdzekļu pārskaitījumu uz
Izpildītāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

3. Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi
3.1. Līgums stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai
līdz līguma summa būs pilnībā iztērēta, atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestāsies pirmais.
3.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot
Publisko iepirkumu likuma nosacījumos.
3.3. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, Pusēm par to rakstiski vienojoties.
3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā
noteiktās saistības.
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to informējot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas
iepriekš pirms Līguma izbeigšanas, ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt
Pakalpojumus no Izpildītāja.
3.6. Puses ir tiesīgas vienpusēji pārtraukt Līguma izpildi pirms Līguma izpildes termiņa beigām, ja
Līguma izpilde kļūst neiespējama, sakarā ar Rīgas pašvaldības veiktajām izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanas kārtībā.
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4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
Izpildītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu, kas regulē
Pakalpojuma sniegšanu, prasībām, kā arī ievērot tehnikas, darba, vides un ugunsdrošības
prasības.
Gadījumā, ja Izpildītājs tehnisku iemeslu dēļ nevar nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu norādītajā
Pakalpojuma sniegšanas laika grafikā, Izpildītājs par to nekavējoties informē Pasūtītāju un
vienojas par Pakalpojuma turpmāku nodrošināšanu.
Izpildītājs bez maksas uzstāda konteinerus iepriekšējā mēneša pēdējā darba dienā, pirms
atkritumu izvešanas uzsākšanas, Pasūtītāja norādītajās vietās, un nodrošina to lietošanu,
bezmaksas remontu, nomaiņu, ja bojājumi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, t ai
skaitā, ja defekti radušies konteinera ilgstošas ekspluatācijas dēļ.
Izpildītājs apņemas saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu un objektiem (zaļo zonu,
apstādījumiem, sētām un iežogojumiem).
Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam
15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu par sniegtajiem
Pakalpojumiem un nav izteicis pretenzijas par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti, vai arī jebkādā
citādā veidā pārkāpj šī Līguma noteikumus. Pakalpojuma sniegšanas tiek turpināta pēc
pārkāpumu novēršanas no Pasūtītāja puses.
Izpildītājs ir tiesīgs saņemt visu tam nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīva
Pakalpojuma sniegšanai.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājs veic atkritumu uzkrāšanu Izpildītāja uzstādītajos konteineros.
5.2. Pasūtītājs apņemas cieto sadzīves atkritumu konteineros uzkrāt tikai atbilstoša sastāva
atkritumus, kā arī konteineros neievietot: bīstamos atkritumus, šķidros atkritumus, lielgabarīta
atkritumus, ražošanas atkritumus, būvniecības atkritumus, riepas, izdedžus, sprāgstvielas un
radioaktīvas vielas. Šādu atkritumu izvešanu Pasūtītājs var pasūtīt Izpildītājam, pamatojoties uz
atsevišķu vienošanos.
5.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja atkritumu savākšanas autotransporta netraucētu
piebraukšanu konteineru atrašanās vietām grafikā paredzētajās dienās.
5.4. 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.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja pienācīgu šī līguma noteikumu izpildi.
5.6. Pasūtītājs, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 1 (vienu) dienu iepriekš, ir tiesīgs mainīt atkritumu
izvešanas grafiku, konteineru izvietojumu un apjomus. Iepriekš minētās apjoma izmaiņas nekādā
veidā neietekmē Līguma pielikumā Nr. 2 minēto vienības cenu, kā arī nevar būt pamats Līguma
izbeigšanai no Izpildītāja puses.
5.7. Ja Pasūtītājam ir radušās pretenzijas pret Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem, tad Pasūtītājs

sastāda rakstveida pretenziju, kurā tiek norādīti nepaveiktie jeb nekvalitatīvi veiktie
Pakalpojumi, kā arī termiņi, kuru laikā Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš pretenzijā
minētie trūkumi. Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Izpildītājam saskaņā ar
Līgumu izmaksājamām naudas summām maksu par nepienācīgi sniegtiem vai nesniegtiem
Pakalpojumiem.
6. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu
6.1. Ja Pasūtītājs par kvalitatīvi saņemtu Pakalpojumu neveic samaksu saskaņā ar Līgumā noteiktā
termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās
rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
6.2. Ja Izpildītājs neveic atkritumu savākšanu Līguma nosacījumos paredzētajā laikā un apjomā,
Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no atkritumu izvešanas mēneša
maksas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. Par Izpildītājam aprēķinātā
līgumsoda summu ir samazināms kārtējais Pasūtītāja maksājums.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un pienākuma
atlīdzināt zaudējumus.
7. Nepārvarama vara
7.1. 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.
8. Konfidencialitāte
8.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
8.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses,
kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
8.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām
personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu,
kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību,
kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;
8.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu
dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un
attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju.
8.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju,
kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām
personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejamā informācija.
8.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai
pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
8.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas
cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas
rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
8.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības
termiņš.
9. Citi noteikumi
9.1. Puses var grozīt un papildināt Līgumu un tā pielikumus, par to savstarpēji vienojoties. Šādi
grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm un ir neatņemama
Līguma sastāvdaļa.
9.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.

9.3. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu vai domstarpības savstarpēju pārrunu ceļā Puses nevar
atrisināt, strīdu vai domstarpības Puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
9.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus
realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
9.5. Izpildītājs nav tiesīgs Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas
piekrišanas.
9.6. Pušu kontaktpersonas saistībā ar līguma izpildi:
9.6.1. No Pasūtītāja puses: ________________ _______________ tālr. ____________,
e-pasts: ______________. ;
9.6.2. No Izpildītāja puses: ________________ _______________ tālr. ____________,
e-pasts: ______________.
9.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Pušu pienākums ir 7 (septiņu) darba
dienu laikā paziņot par to otrai Pusei.
9.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 10 lpp. Līgums sastāv no līguma teksta
uz 4 lpp. un šādiem Līguma pielikumiem:
9.8.1. Nr. 1 “Tehniskais piedāvājums” uz 5 lpp;
9.8.2. Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” uz 1 lpp;
9.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītājs, 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
Banka: AS „Swedbank”
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
Tālrunis 67399300, e-pasts: tos@tos.lv

Izpildītājs:
SIA “Lautus”
Reģ. Nr. 40003554635
“Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2123
Banka: AS “Citadele Banka”
Konta Nr. LV53PARX0019027960001
Kods: PARXLV22
Tālrunis 67281246, e-pasts: info@lautus.lv

valdes priekšsēdētāja:
_____________________________
Anita Vaivode
valdes locekļi:
_____________________________
Inese Rantiņa

valdes locekle:
_____________________________
Kristīne Daktere
valdes loceklis:
_____________________________
Agris Markss

_____________________________
Modris Ciems

