LĪGUMS Nr. B4-2019/________
par automātisko durvju, vārtu un barjeru tehnisko apkopju un remontu veikšanu
Rīgā, 2019.gada ___._______________
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628
(turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis
Kaspars Plūme un valdes loceklis Vilnis Lietuvietis, no vienas puses, un
SIA "TEHNO NAMS", reģistrācijas Nr. 40003619908 (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”),
kuru pārstāv valdes loceklis Sergejs Bespalovs, no otras puses,
katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta „Puse”, bet abas kopā – „Puses”,
ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Automātisko durvju, vārtu un barjeru tehniskā
apkope un remontdarbu nodrošināšana”, id. Nr. RAKUS 2019/08M (turpmāk tekstā – „Iepirkums”)
rezultātus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”):
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja stacionāros uzstādīto automātisko durvju, vārtu un
barjeru (turpmāk tekstā – „Iekārtas”) regulāru un kvalitatīvu tehnisko apkopi un remontu
(turpmāk tekstā – „Darbi”), ievērojot Iekārtu ražotāja noteikto tehniskās apkalpošanas
kārtību un remontdarbu tehnoloģiju. Iekārtu uzskaitījums, izvietojums un Pasūtītāja
izvirzītās prasības Darbiem ir norādītas Līguma pielikumā Nr. 1 „Darba uzdevums”.
1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties par Izpildītāja veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma
pielikumam Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) ir līdz
34196,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 00 centi).
Darbu cenas norādītas Līguma pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”.
2.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei.
2.3. Līguma kopējā cenā ar PVN ietilpst Iekārtu tehniskā apkope un remonts. Pasūtītājam nav
pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.
2.5. Visi šī Līguma ietvaros veiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad
maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu,
neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.
3. Darbu izpildes kārtība un Pušu kontaktpersonas.
3.1. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu izpildi no Līguma spēkā stāšanās brīža atbilstoši šī
Līguma pielikumā Nr. 1 „Darba uzdevums” noteiktajam.
3.2. Ja Līguma izpildes laikā tiek pārtraukta atsevišķu Iekārtu ekspluatācija, tās tiek izslēgtas no
Līguma pielikuma Nr. 1 „Darba uzdevums”. Pasūtītājam rakstiski par to 1 (vienu) mēnesi
iepriekš jābrīdina Izpildītājs.
3.3. Darbus Izpildītājs veic augstā kvalitātē, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo
būvniecības normatīvu, nacionālo standartu, darba aizsardzības, elektrodrošības,
ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu spēkā esošo noteikumu ievērošanu izpildes gaitā.
3.4. Darbu izpildi Izpildītājs veic ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku
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Līgumā noteiktajos apjomos.
3.5. Kvalitatīvu Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, kurā
norādīts paveikto Darbu apjoms, cena, veikšanas vieta un datums. Darbu nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšana notiek tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pārbaudījis Darbu
izpildi un Izpildītājs uz sava rēķina ir novērsis visus Darbu izpildes trūkumus, ja tādi
Pasūtītāja veiktās pārbaudes laikā ir konstatēti.
3.6. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus Darbu izpildē, tiek sastādīts defektu akts. Defektu akta
sastādīšanas gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta sastādīšanas brīža novērš Defektu aktā
norādītos trūkumus. Darbu izpildes trūkumu novēršanai noteiktais termiņš nav uzskatāms
par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
3.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Ivars Rozenbergs,
Infrastruktūras
daļas
atbildīgais
meistars,
tālr.
20222392,
e-pasts:
ivars.rozenbergs@aslimnica.lv.
3.8. Izpildītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu uzlikto saistību izpildei ir Kristīne Šlosberga,
tālr. 26003705, e-pasts: info@tehnodizains.lv.
4. Pušu pienākumi
4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku netraucētu piekļūšanu Iekārtām Darbu veikšanas
nolūkā;
4.1.2. savlaicīgi veikt samaksu par Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.2. Izpildītājs apņemas:
4.2.1. izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma pielikumā Nr. 1 „Darba uzdevums” noteiktajām
prasībām un citiem Līguma noteikumiem;
4.2.2. ievērot šī Līguma pielikumā Nr.1 „Darba uzdevums” noteikto Darbu izpildes
termiņu;
4.2.3. nodrošināt Darbu veikšanai izmantojamo materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī
darbinieku kvalifikācijas atbilstību Iekārtu ražotāja noteiktajam;
4.2.4. veicot Darbus, savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par Iekārtu nolietojumu, sastādot
apsekošanas aktu, kurā jānorāda Iekārtas defekts un plānojamo materiālu izmaksu
tāme; apsekošanas akts ir iesniedzams Pasūtītājam izvērtēšanai un apstiprināšanai;
4.2.5. uzņemties atbildību par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto darba
aizsardzības noteikumu ievērošanu, izpildot šajā Līgumā minētos Darbus;
4.2.6. atlīdzināt zaudējumus, kuri nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām, sakarā ar
Izpildītāja pieļautu Līguma pārkāpumu;
4.2.7. garantēt veikto Darbu atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem un
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot:
4.2.7.1. 3 (trīs) mēnešu garantiju tehniskajām apkopēm.
4.2.8. Izpildītājs apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst visus defektus, kas
radušies viņa vainas dēļ;
4.2.9. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Izpildītājs vairs nespēj veikt Darbu
izpildi.
5. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība
5.1. Par katru nokavēto Darbu izpildes termiņa dienu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no
Izpildītāja līgumsodu 0,05% apmērā dienā no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma kopējās
cenas, bet ne vairāk par 10% no tās.
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5.2. Pasūtītājs, izbeidzot Līgumu 6.5.punktā noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja
līgumsodu 1 400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi) apmērā.
5.3. Pasūtītājs 5.1. un 5.2.punktā noteiktos līgumsodus ir tiesīgs ne vien pieprasīt, bet arī ieturēt
no Izpildītājam izmaksājamās summas.
5.4. Par katru nokavēto samaksas dienu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu
0,05% apmērā dienā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% no tās.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās
saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.
5.6. Strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav
iespējams, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa.
6. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.
6.2. Pakalpojumu sniegšanas laiks - 24 (divdesmit četri) mēneši.
6.3. Ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nav izlietota visa Līguma 2.1. punktā noteiktā summa,
Pakalpojumu sniegšana turpinās līdz pilnas Līguma summas izlietojumam.
6.4. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu savstarpēji rakstiski vienojoties.
6.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nespēj veikt
Darbu izpildi vai nepilda citas no Līguma izrietošas saistības.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi
nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līgumā nozīmē tādus apstākļus, kuri ir
ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem
līdzekļiem novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas,
plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī kara darbība, streiki,
jauni likumi vai kādi citi normatīvie akti, ja tie tieši ietekmē Līguma izpildi.
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc to iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse. Ziņojumam
jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto apstākļu
apstiprinājumu un raksturojumu. Ar Līgumam pievienojamo rakstisko vienošanos Puses
apliecinās to, vai šādi apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā
arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus. 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 tos zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un tieši izriet no
nepārvaramas varas apstākļiem.

8. Citi noteikumi
8.1. Puses apņemas saglabāt Līguma noteikumu, kā arī Līguma izpildes gaitā iegūtās
informācijas konfidencialitāti un neizpaust to trešajām personām, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
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8.2. 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.
8.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad pārējie
Līguma noteikumi paliek spēkā esoši, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot
Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
8.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti, īpašnieki vai paraksttiesīgās
personas, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai
Pusei ir jāatlīdzina ar nepaziņošanu nodarītie zaudējumi.
8.5. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses
piekrišanas.
8.6. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Darbu uzdevums” un pielikumu Nr.2 „Finanšu
piedāvājums” ir sastādīts kopā uz 6 (sešām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros.
Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
IZPILDĪTĀJS:
SIA “TEHNO NAMS”
Jurid.adrese: Maskavas iela 247 – 14,
Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese: Prūšu iela 46-3.birojs,
Rīga, LV-1057
Reģ. 40003619908
Banka: SEB Banka A/s
Kods: UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050002519995

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr.40003951628
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0001407045905

____________________________
I. Paeglītis
____________________________
S. Bespalovs
____________________________
K. Plūme

____________________________
V. Lietuvietis
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