Līgums Nr. _____________________
par divu darba grupu sanāksmju organizēšanu CANCON projekta ietvaros
Rīgā, 2015.gada ___._____________
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003951628 (turpmāk – „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
priekšsēdētāja Anita Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars
Plūme, no vienas puses, un
SIA „Latvia Tours”, vienotais reģistrācijas Nr.40103042144 (turpmāk tekstā –
„Izpildītājs”), kuru uz prokūras pamata pārstāv Jānis Vilciņš, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – „Līdzēji”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Divu darba grupu sanāksmju organizēšana
CANCON projekta ietvaros” (id. Nr.RAKUS 2015/29M) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu
(turpmāk – „Līgums”):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas nodrošināt divu darba grupu sanāksmju (turpmāk –
„Sanāksmes”) organizēšanu CANCON projekta ietvaros atbilstoši pielikumam Nr.1 „Tehniskā
specifikācija” un pielikumam Nr.2 „Finanšu piedāvājums” (viss kopā turpmāk –
„Pakalpojums”).
1.2. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanu nodrošina ar saviem līdzekļiem, materiāliem, darbaspēku
un citiem Pakalpojuma kvalitatīvai un pilnvērtīgai izpildei nepieciešamajiem resursiem.
2. Sanāksmju norises vieta un laiks
2.1. Sanāksmju norises laiks ir no 2015.gada 25.maija līdz 28.maijam.
2.2. Sanāksmju norises vieta – Latvijas Universitātes Mazā aula Raiņa bulvārī 19, Rīgā.
3. Pakalpojumu izpildes kārtība, kvalitāte un pieņemšanas – nodošanas kārtība
3.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi atbilstoši pielikumam Nr.1 „Tehniskā
specifikācija” un šī Līguma noteikumiem.
3.2. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekošs skaits atbilstošas
kvalifikācijas darbinieku, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un materiāltehniskie resursi, kā
arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas šajā Līgumā pielīgtās saistības.
3.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pakalpojuma kvalitāti un apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus
pierādāmos ar Pakalpojuma kvalitātes trūkumu saistītos zaudējumus.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt Pakalpojuma izpildes kontroli un pārbaudi.
3.5. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma sniedz Izpildītājam Pakalpojuma izpildei
nepieciešamo informāciju.
3.6. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Sanāksmju norises kopā ar pieņemšanas –
nodošanas aktu iesniedz Pasūtītājam atskaiti par sniegto Pakalpojumu.
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3.7. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu un pieņemtu dienā, kad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji
ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu.
4. Līguma cena un norēķinu kārtība
4.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – „PVN”) ir līdz 6 676,20 EUR
(seši tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 20 centi).
4.2. Līguma cenā ar PVN ir iekļauti visi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam sakarā ar
Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam. Pasūtītājam nav jāveic nekādi papildu maksājumi.
4.3. Līdzēji piemēro norēķinu brīdī spēkā esošo PVN likmi. PVN izmaiņu gadījumā 4.1.punktā
noteiktā līguma cena nevar tikt palielināta.
4.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas
akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.5. Visi šī Līguma ietvaros noteiktie maksājumi veicami ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz
Līdzēja Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts
tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais
maksājuma uzdevums.
5. Konfidencialitātes noteikumi
5.1. Līdzēji apņemas Līguma izpildes laikā, gan arī pēc Līguma darbības termiņa izbeigšanās bez
otra Līdzēja rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par otru Līdzēju, kas iegūta
Līguma izpildes gaitā, izņemot Līguma 5.5.punktā noteiktos gadījumus.
5.2. Par konfidenciālu Līguma izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, ko kāds no Līdzējiem
sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, izpildot Līguma noteikumus, kā arī
jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par otra Līdzēja darbību, finanšu
stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā, rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un
jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, fizisko personu dati.
5.3. Līdzēju pienākums ir nodrošināt, ka to amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas
personas, kuras iesaistītas Līguma izpildē un/vai izmantos Līdzēju informāciju, saņems un
izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā.
5.4. Par konfidenciālu netiek uzskatīta informācija, kas pirms informācijas saņemšanas no otra
Līdzēja, atradās attiecīgā Līdzēja rīcībā vai bija tam zināma, ja uz šo informāciju tās saņemšanas
laikā nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums, vai šī informācija ir publiski zināma vai
pieejama neatkarīgi no Līdzējiem.
5.5. Ja Līguma 5.2.punktā minēto konfidenciālo informāciju pieprasa institūcijas, kurām uz to ir
tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, jebkuram Līdzējam ir tiesības
izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja piekrišanas un šāda rīcība netiek uzskatīta par
konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu.
6. Līdzēju mantiskā atbildība
6.1. Par Līguma 3.6.punktā noteiktās atskaites un pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas
termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
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6.2. Par Līgumā 4.4.punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0.05% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.
6.3. Līdzēji sedz viens otram zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.
7. Nepārvarama vara
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi
nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līgumā nozīmē tādus apstākļus, kuri ir ārpus
Līdzēju kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem līdzekļiem
novērst, vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, ugunsnelaimes,
kara darbība, streiki, jauni normatīvie akti, ja tie tieši ietekmē Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu
likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav uzskatāmi par nepārvaramu varu.
7.2. Ja vien tas objektīvi iespējams, Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez
kavēšanās, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc to iestāšanās rakstiski jāinformē par
to otrs Līdzējs. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) nedēļu, tad katram
Līdzējam ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes.
8. Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
8.2. Līgumā vai tā pielikumā ietvertie noteikumi var tikt grozīti vai papildināti, abiem Līdzējiem
parakstot papildus vienošanos, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nenodrošina
Pakalpojuma sniegšanu noteiktajā laikā un apjomā vai neievēro citus Līguma noteikumus.
9. Citi noteikumi
9.1. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt
sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā
esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā
kārtībā.
9.2. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, bet var rasties tā izpildes nodrošināšanas sakarā,
Līdzēji risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību pārņēmējam.
9.4. Līguma izpildei Līdzēji nozīmē pilnvarotos pārstāvjus, kuru pienākums ir Līgumu saistību
izpildes koordinēšana starp Līdzējiem:
9.4.1. No Pasūtītāja puses – CANCON projekta zinātniskā koordinatore Elza Arkle, tālr.
67040367, 26198384; e-pasts: elza.arkle@aslimnica.lv .
9.4.2. No Izpildītāja puses – projektu vadītāja Vita Jostiņa, tālr. 67085014, 29276390, e-pasts:
vita.jostina@latviatours.lv .
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9.5. Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām
Līdzēju juridiskajām adresēm vai nododami otram Līdzējam personīgi.
9.6. Līdzēji apņemas rakstveidā paziņot viens otram par adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu 5
(piecu) darba dienu laikā no izmaiņu brīža.
9.7. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr.2 „Finanšu
piedāvājums” ir sastādīts uz 10 (desmit) lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros. Pa 1 (vienam)
eksemplāram ir izsniegts katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr.40003951628
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0001407045905

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Latvia Tours”
Aspazijas bulv. 24-10, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr.40103042144
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.LV64HABA0551020183207
_______________________________
J.Vilciņš

_______________________________
A.Slokenberga

_______________________________
V.Boka

_______________________________
K.Plūme
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