LĪGUMS Nr. B4-2017/____
par medicīniskās datu bāzes abonēšanu
Rīgā, 2017. gada __. __________
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas
Nr. 40003951628, juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija (turpmāk
tekstā – „Pasūtītājs”), kuru pārstāv valdes priekšsēdētāja Egita Pole, valdes loceklis Kaspars
Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, no vienas puses, un
UAB „Vitae Litera”, reģistrācijas Nr. 134937568, juridiskā adrese: Savanorių
pr. 137, Kaunas, LT-44146, Lietuva (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”), kuru pārstāv tās vadītāja
Valdonė Valienė, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses (-e),
ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Medicīniskās datu bāzes abonēšana”,
id. Nr. RAKUS 2017/94M (turpmāk tekstā – „Iepirkums”) rezultātus, noslēdza šādu līgumu
(turpmāk tekstā – „Līgums”):
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam pieeju medicīniskajai datu bāzei un regulāru
informācijas atjaunošanu, atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma
dokumentācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (viss kopā turpmāk
tekstā – „Pakalpojums”).
1.2. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par kvalitatīvi veiktajiem Pakalpojumiem atbilstoši
Līguma noteikumiem.
2.

LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) par
Pakalpojuma sniegšanu 24 (divdesmit četru) mēnešus ir 30 648,00 EUR (trīsdesmit
tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi).
2.2. PVN tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu par iepriekšējo ceturksni, ne vēlāk
kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veic pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu.
3.

PAKALPOJUMA IZPILDE UN PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Pakalpojums izpildāms šādos Pasūtītāja stacionāros:
3.1.1. „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā;
3.1.2. „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā;
3.1.3. „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera ielā 3, Rīgā;
3.1.4. „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Stopiņu novadā, Upeslejās;
3.1.5. „Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga;
3.1.6. „Patoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
3.2. Izpildītājam visā Pakalpojuma sniegšanas laikā ir pienākums nodrošināt to, ka datu bāzē
citējamo žurnālu skaits ir vairāk kā 300 (trīs simti) un ka ir pieejamas šādas datu bāzes –
Medline, Cochrane Database, Clinical Evidence un ACP Journal, kā arī FDA (Food and
Drug Administration), Centers of Desease Control and Prevention.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojuma izpildi.
Pasūtītāja kontaktpersona šī Līguma izpildei – Izglītības daļas vadītāja Dace Munča,
tālr. +371 67303110 vai +371 29459297, e-pasts: dace.munca@aslimnica.lv .
3.4. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līgumā paredzētajos termiņos un pienācīgā
kvalitātē.
3.5. Ja Pakalpojums tiek sniegts nekvalitatīvi vai netiek sniegts vispār, Pasūtītājam ir tiesības
sastādīt par to aktu un pieprasīt Izpildītājam novērst konstatētos trūkumus vai
nekavējoties izbeigt Līgumu.
3.6. Pakalpojuma sniegšanas kavējuma gadījumā Pasūtītājs par katru nokavēto dienu ir tiesīgs
pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma cenas.
3.7. Samaksas kavējuma gadījumā Izpildītājs par katru nokavēto dienu ir tiesīgs prasīt no
Pasūtītāja līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas.
3.8. Līguma 3.6. un 3.7.punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību
izpildes, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi.
NEPĀRVARAMA VARA

4.

4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja
iepriekš paredzēt un novērst.
4.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija,
epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to
pieņemtie akti.
4.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu
iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
4.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, ja vien tas
objektīvi iespējams, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo
saistību izpildes termiņu.
4.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde tiek apturēta par vairāk
kā 30 (trīsdesmit) dienām, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums
tiek izbeigts šādā kārtībā, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses
zaudējumu atlīdzību.
5.

CITI NOTEIKUMI

5.1. Līgums stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī un tiek noslēgts uz 24 (divdesmit
četriem) mēnešiem.
5.2. Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad viena Puse ir
veikusi pārskaitījumu uz Līgumā vai iesniegtajā rēķinā norādīto otras Puses norēķinu
kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami otrai Pusei.
5.3. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā,
piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
5.4. Nevienai Pusei nav tiesību nodot no šī Līguma izrietošās saistības trešajām personām
bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
5.5. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu
parakstītie grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir spēkā tikai
tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti.
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5.6. 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 Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
5.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta vai banku rekvizīti, tā nekavējoties
rakstiski par to paziņo otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi
nodarītie zaudējumi.
5.8. Līgums kopā ar pielikumu Nr. 1 „Tehniskā specifikācija” ir sastādīts latviešu valodā uz
4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuri izsniegti pa vienam katrai
Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0001407045805

IZPILDĪTĀJS:
UAB „Vitae Litera”
Savanorių pr. 137, Kaunas, LT-44146,
Lietuva
Reģ. Nr. 134937568
Banka: Swedbank AB
Kods: 73000
Konts: LT557300010076107206

_______________________________
E. Pole

_______________________________
V. Valienė

_______________________________
K. Plūme

_______________________________
A. Bērziņš
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