LĪGUMS Nr. _______________
par elektroiekārtu tehniskajiem mērījumiem un pārbaudēm stacionāros „Biķernieki”, „Tuberkulozes un
plaušu slimību centrs”, „Linezers” un „Latvijas Infektoloģijas centrs”
Rīgā

2015.gada ____._____________

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628,
juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme,
turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, un
SIA „AK Projekts”, reģistrācijas Nr. 40103647607, juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga,
LV-1003, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Svetlana Šestakovska, turpmāk tekstā
„Izpildītājs”, (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”),
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Elektroiekārtu tehniskie mērījumi un
pārbaudes stacionāros „Biķernieki”, „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, „Linezers” un „Latvijas
Infektoloģijas centrs””, id. Nr. RAKUS 2015/08M rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā
Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs veic elektroiekārtu tehniskos mērījumus un pārbaudes (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā
ar iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.1) šādās Pasūtītāja struktūrvienībās:
1.1.1. stacionārā „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā;
1.1.2. stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejās, Stopiņu novadā;
1.1.3. stacionārā „Linezers”, Linezera ielā 6, Rīgā;
1.1.4. stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera ielā 3, Rīgā.
1.2. Līguma Pielikumā Nr.1 ir norādīts aptuvenais vienību skaits, kurām veicami tehniskie mērījumi un
pārbaudes. Pasūtītājam nav pienākuma nodrošināt tehnisko mērījumu un pārbaužu veikšanai visu
Līguma Pielikumā Nr.1. norādīto vienību skaitu un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteikto vienību
skaitu, nepārsniedzot Līguma kopējo summu, bet Izpildītājs nav tiesīgs par to celt pretenzijas vai
iebildumus.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir līdz EUR 14750,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots un maksāts
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši vienību, kurām faktiski veikti tehniskie mērījumi un
pārbaudes, skaitam. Vienas vienības pārbaudes izmaksas ir EUR 0,59 (nulle komats piecdesmit
deviņi euro) bez PVN.
2.3. Līguma summā ir ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Izpildītājam, izpildot Darbus.
2.4. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu 30 (trīsdesmit)
kalendāra dienu laikā pēc abpusējas Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un
rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir
veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.
3. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Darbu izpildes laiks – 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.
3.2. Pasūtītājs nodot attiecīgās telpas Darbu veikšanai Izpildītājam pēc telpu pieņemšanas – nodošanas
akta (Līguma Pielikums Nr.2) abpusējas parakstīšanas.
3.3. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā, visu darbu organizācija un veikšana,
t.sk., inženierkomunikāciju pārslēgšana, jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgajiem darbiniekiem:
3.3.1.stacionārā „Biķernieki” – Intars Krēvics, tālr.67038207, mob. tālr. 26176647, e-pasts
intars.krevics@aslimnica.lv;
3.3.2.stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” – Jānis Gaveika, tālr. 67048207, mob.
tālr. 29242853, e-pasts janis.gaveika@aslimnica.lv;

3.3.3. stacionārā „Linezers” - Andrejs Platonovs, tālr. 67040278, mob. tālr. 29540363, e-pasts
andrejs.platonovs@aslimnica.lv;
3.3.4. stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” - Māris Zirdziņš, tālr. 67014515, mob. tālr.
29175585, e-pasts maris.zirdzins@aslimnica.lv.
3.4. Kontaktpersona Līguma izpildei no Izpildītāja puses: atbildīgais darbu vadītājs Deniss Vrevskis,
tālr.29498010, e-pasts: denissvrevskis@gmail.com.
3.5. Izpildītājam Darbi jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba
režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.
3.6. Izpildītājam pēc Darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam elektroiekārtu tehnisko mērījumu un
pārbaužu rezultāti. Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Darbu
izpildes pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
3.7. Pasūtītājs pieņem Darbus ar pieņemšanas - nodošanas aktu, ko sagatavo un iesniedz Izpildītājs.
Darbi uzskatāmi par izpildītiem, ja ir abpusēji parakstīts Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas
akts.
3.8. Ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu nepilnības, trūkumus vai kādu citu neatbilstību
Līguma noteikumiem, Pasūtītājs sastāda defektus aktu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem
defektu aktā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, jānovērš
konstatētās nepilnības un trūkumus. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav
uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
3.9. Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana iespējama tikai pēc tam, kad
Izpildītājs novērsis konstatētās nepilnības un trūkumus.
4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs veic Darbus ar saviem materiāliem, iekārtām un darbaspēku, saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā Ministru kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumiem Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” un Ministru kabineta 2007.gada
16.oktobra noteikumu Nr.709 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 „Ēku iekšējo
elektroinstalāciju izbūve”” 6.pielikumu), atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par
visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē
Pasūtītāju.
4.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu veikšanai izmantoto iekārtu, metožu, paņēmienu, kā arī
darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām. Izpildītāja izmantotajām iekārtām jābūt kalibrētām un pārbaudītām
atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.3.
Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbinieku darba drošības un aizsardzības, kā arī ugunsdrošības
noteikumu ievērošanu, veicot Darbus.
4.4.
Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanu, nesabojājot Pasūtītāja īpašumu.
4.5.
Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt
Pasūtītājam pārskatu par Darbu izpildes gaitu.
4.6.
Izpildītājs Darbu izpildes laikā ievēro Pasūtītāja norādījumus. Izpildītājam ir pienākums
brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai,
dzīvībai vai apkārtējai videi.
4.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā
termiņā veiktiem Darbiem.
5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem
Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu,
neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no
Izpildītāja puses.
5.3. Pasūtītājs Darbu laikā ir tiesīgs pārbaudīt Izpildītāja izmantojamo iekārtu, kā arī izpildīto Darbu
atbilstību normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem.
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5.4. Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus Darbu izpildē, kontrolēt Darbu izpildes gaitu, konstatēt
trūkumus, defektus, nepilnības un pieprasīt no Izpildītāja šādu trūkumu, defektu, nepilnību
novēršanu.
6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam
būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un visu
būvniecības risku apdrošināšanas polisi šim atsevišķajam objektam, obligāti iekļaujot
apdrošināšanu pret kaitējumu Pasūtītāja esošajam īpašumam ar apjomu vismaz EUR 50 000,00
(piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) .
6.2. Abiem apdrošināšanas līgumiem jābūt spēkā nepārtraukti visā Darbu izpildes termiņa garumā līdz
Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja puses.
6.3. Izpildītājam nav atļauts uzsākt Darbus pirms stājas spēkā visu būvniecības risku apdrošināšanas
līgums.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un kad šāda
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo
līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver
sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi,
ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni
valsts un pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja
paredzēt vai saprātīgi novērst).
7.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Ziņojumam
jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu
un raksturojumu. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Majeure apstākļi traucē
vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai
izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā
Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds
ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības
atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas
izpildes pamatu.
7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai
Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā neviena Puse nevar
prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā, atlīdzību otrai Pusei.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās
Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma
summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošās samaksas par Darbu
izpildi.
8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteiktos apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no
neapmaksātās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās
summas.
8.3. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā
vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus.
9. LĪGUMA DARBĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu (to pilnvarotu pārstāvju) Līguma parakstīšanas brīdi, tiek
noslēgts uz 3 (trīs) mēnešiem un ir spēkā līdz savstarpējo saistību izpildei.
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9.2. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu
iemeslu dēļ Izpildītājs:
9.2.1. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
9.2.2. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
9.2.3. atsakās turpināt Darbus;
9.2.4. Darbu nodošanas termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;
9.2.5.vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās prasības.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja
sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās
izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, Pušu norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir
tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir
Pušu (to pilnvarotu personu) parakstīti.
10.3. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
10.4. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma
šī Līguma noteikumu izpildes gaitā.
10.5. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā
noteiktās tiesības vai pienākumus trešajām personām.
10.6. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un
tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.
10.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, vadītāji, tad tā
nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina
tādējādi nodarītie zaudējumi.
10.8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā un tam
pievienots pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr.2 „Telpu
pieņemšanas – nodošanas akts darbu izpildei” uz 1 (vienas) lapas. Viens Līguma eksemplārs
glabājas pie Izpildītāja, otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
SIA „AK Projekts”
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40103647607
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS SEB banka
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: UNLA22
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV21UNLA0050020459422
Konta Nr. LV24HABA0001407045805
_______________________________
Valdes locekle L.Šestakovska

____________________________
Valdes priekšsēdētāja A.Slokenberga
_____________________________
Valdes loceklis V.Boka
_____________________________
Valdes loceklis K.Plūme
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Pielikums Nr.1
2015. gada __. ____________ līgumam Nr.________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mērvienība Aptuvenais
daudzums

N.p.
k.

Darba nosaukums

Vienas
vienības
pārbaudes
cena EUR
bez PVN

Summa
kopā EUR
bez PVN

1
1

2
Zemējuma pārejas pretestības un zemējuma kontūra
mērījumi

3

4

5

4x5

gab.

12 500.00

0,59

7 375,00

2

Kabeļu un līniju izolācijas pretestības mērījumi

gab.

12 500.00

0,59

7 375,00

Kopā EUR bez PVN:

5

14 750,00

Pielikums Nr.2
2015. gada __. ____________ līgumam Nr.________

TELPU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS DARBU IZPILDEI
Rīgā, 2015. gada ___.___________
SIA ,,Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģ. Nr. 40003951628, juridiskā adrese
Hipokrāta
ielā
2,
Rīga
LV1038,
turpmāk
Pasūtītājs,
kuru
pārstāv
____________________________________________________________________(amats)
____________________________________(vārds, uzvārds) , un
SIA „AK Projekts”, reģistrācijas Nr. 40103647607, juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003,
turpmāk Izpildītājs, kuru saskaņā ar ________ pārstāv :_________________, abi kopā saukti Puses
sastādīja šo aktu par sekojošo:
1. Pasūtītājs nodod un darbu Izpildītājs - pieņem, 2015.gada __._________ līgumā
Nr._________ minēto darbu izpildei stacionāra „___________” ēkas telpas_____________,
kas atrodas Rīgā, ______________ ar kopējo platību _____ kvadrātmetri, turpmāk tekstā –
Telpas.
2. Izpildītājs apņemas ievērot Telpu specifiku un, veicot līgumā minētos darbu izpildi, nekādā
gadījumā netraucēt ārstniecisko un tehnisko iekārtu darbu, nepieciešamos atslēgumus un darbu
veikšanas secību saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.Šis akts sagatavots uz ______ lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai
pusei. Abiem akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5.Šis akts ir 2015.gada ___._______ līguma Nr.__________ neatņemama sastāvdaļa.
Pasūtītāja pārstāvis:

Izpildītāja pārstāvis:

6

