L Ī G U M S Nr.__________________________
Par izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla kremācijas pakalpojumu sniegšanu
Rīgā,

2014.gada __.februārī

SIA „Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr.40003951628, juridiskā
adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, turpmāk līguma tekstā – PASŪTĪTĀJS, kuru, saskaņā ar
statūtiem, pārstāv valde: valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka, valdes locekle Anita Slokenberga un
valdes loceklis Imants Rezebergs, no vienas puses, un
SIA “Rīgas kremācijas centrs - krematorija”, reģ. Nr. 40003809140, juridiskā adrese: Varoņu
ielā 3a, Rīgā, LV-1005, tās valdes locekļa Jura Videnieka personā, kas darbojas, pamatojoties uz
statūtiem (turpmākajā tekstā – IZPILDĪTĀJS),
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma „Izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla
kremācijas pakalpojumu sniegšana”, id.Nr. RAKUS 2013/118M (turpmāk tekstā “Iepirkums”)
rezultātiem, būdami tiesīgi slēgt sekojoša satura līgumu un pildīt tā saistības, bez maldiem un viltus,
brīvi izsakot savu gribu, noslēdz pastāvošo līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 Līguma priekšmets ir izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla kremācijas pakalpojumu
sniegšana PASŪTĪTĀJAM.
1.2 PASŪTĪTĀJS pasūta, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt izmeklētā operāciju un biopsiju
materiāla kremācijas pakalpojumu (turpmāk tekstā – Pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem, Pielikumu Nr.1 – Finanšu piedāvājums, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa
un Iepirkuma nolikumu.
1.3 Plānojamais Pakalpojuma apjoms norādīts šī Līguma Pielikumā Nr.1.
1.4 PASŪTĪTĀJS izmeklēto operāciju un biopsiju materiālu piegādā atsevišķās partijās, par kuru
apjomu un piegādes termiņu IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS vienojas, izdarot kārtējo
pasūtījumu. IZPILDĪTĀJAM nav pretenziju, ka PASŪTĪTĀJS piegādā tādu materiālu
daudzumu, kurš nepieciešams PASŪTĪTĀJA darbības nodrošināšanai.
1.5 Izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla daudzumu un Pakalpojuma maksas apjomu par
iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu fiksē preču pavadzīmē- rēķinā.
2. LĪGUMA SUMMA
2.1. Plānotā līguma summa ir līdz EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), pievienotās
vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir EUR 8820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit euro un 00 centi), kopējā līguma summa ar nodokļiem ir EUR 50 819, 99 (piecdesmit
tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro 00 centi).
2.2. Maksa par šā līguma 1. sadaļā noteiktās biomateriāla kremācijas izpildi sastāda naudas summu
EUR 2,17 (bez PVN) par 1,0 (vienu) kilogramu biomateriāla.
2.3. Līguma summā ietilpst visas ar Pakalpojumu saistītās izmaksas un nodokļi. PASŪTĪTĀJAM
nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1. PASŪTĪTĀJS šā līguma 2.2. punktā noteikto summu nomaksā bezskaidras naudas norēķinu
kārtībā līdz 30 (trīsdesmit) darba dienām pēc katras IZPILDĪTĀJA sastādītā rēķina saņemšanas,
pārskaitot atbilstošo naudas summu IZPILDĪTĀJA bankas kontā.
3.2. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad banka ir pieņēmusi izpildei
PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumu.
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4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. IZPILDĪTĀJS veic biomateriāla kremāciju Latvijas Republikas tiesību normu noteikumos
noteiktajā kārtībā.
4.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības rīkoties ar kremācijas produktu pēc saviem ieskatiem.
4.3. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību atteikties no šajā līgumā noteiktajām saistībām, kaut arī to izpildi
apgrūtinātu vēlāk iestājušies apstākļi.
4.4. IZPILDĪTĀJAM ir prasījuma tiesības uz līguma izpildīšanu un PASŪTĪTĀJA nodarītu
zaudējumu atlīdzību.
4.5. Ja no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ iespējamas izmaiņas līgumā, par to PASŪTĪTĀJS
ir jābrīdina divas nedēļas iepriekš.
5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas šā līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā nomaksāt šā līguma
2.2.punktā noteikto summu par 1,0 (vienu) kilogramu biomateriāla.
5.2. PASŪTĪTĀJS apņemas piegādāt droši iesaiņotu, lai nepieļautu iespējamo infekcijas izplatību,
biomateriālu ar savu transportu tieši IZPILDĪTĀJA pakalpojumu sniegšanas vietā Varoņu ielā
3a, Rīgā, darba dienās laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30.
5.3. PASŪTĪTĀJAM ir prasījuma tiesības uz līguma izpildīšanu un IZPILDĪTĀJA nodarītu
zaudējumu atlīdzību.
5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atteikties no līguma, mēnesi iepriekš par to brīdinot
IZPILDĪTĀJU.
6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS IZBEIGŠANĀS
Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas puses un ir spēkā 2 (divus) gadus vai līdz 2.1.punktā
minētās līguma summas izmantošanai.
7. LĪGUMSODS
7.1. PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,05 procentu apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru
šajā līgumā noteikto maksājumu termiņa nokavējuma dienu, ja to pieprasa IZPILDĪTĀJS, bet ne
vairāk kā 10 procentus no neizpildīto saistību vērtības.
7.2. IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 0,05 procentu apmērā no neizpildīto saistību vērtības par katru
šajā līgumā noteikto saistību izpildes termiņa nokavējuma dienu, ja to pieprasa PASŪTĪTĀJS,
bet ne vairāk kā 10 procentus no neizpildīto saistību vērtības.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Visi no šā līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija noformējama
rakstveidā un nododama līdzējam pret parakstu vai saņemot rakstisku atbildi par saņemšanu.
Visi paziņojumi ir spēkā no to saņemšanas brīža.
8.2. Ja līgumslēdzēji nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militāras akcijas, blokāde, valsts vai pašvaldību akti
(nepārvarama vara), saistību izpildes termiņš pagarināms par laika periodu, kas vienāds ar
nepārvaramās varas apstākļu pastāvēšanas laika periodu. Ja šie apstākļi ilgst ilgāk par sešiem
mēnešiem, līgumslēdzējiem ir tiesības lauzt līgumu un tādā gadījumā nevienai pusei nav tiesību
uz zaudējumu atlīdzību līgumslēdzējam, kuram saistību izpilde kļuvusi neiespējama iepriekš
norādīto apstākļu dēļ, nekavējoties jāpaziņo otram līgumslēdzējam par šādu apstākļu rašanos.
8.3. Šā līguma punktu nosaukumi ir doti, lai sekmētu līguma pārskatāmību un tie nenosaka un
neaizskar neviena līguma nosacījuma būtību.
8.4. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā līguma ietvaros rakstiski noformētās un līdzēju parakstītās
izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi
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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 līdzēju (to pilnvarotu personu) parakstīti.
8.5. Ja viens vai vairāki līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem vai
pretlikumīgiem, tas nekādā veidā neietekmē un neierobežo pārējo līguma nosacījumu spēkā
esamību, likumību vai izpildamību, ar noteikumu, ka tajā gadījumā līdzēji apņemas pielikt visas
iespējamās pūles spēku zaudējušo nosacījumu nomaiņai pret jauniem, juridiski spēkā esošiem
nosacījumiem.
8.6. Šā līguma darbības ietvaros radušies strīdus jautājumi tiek risināti, savstarpēji vienojoties. Tikai,
nepanākot vienošanos, strīdus jautājumu izskatīšana nododama tiesas kompetencē.
8.7. Par statusa, nosaukuma, adreses vai norēķinu konta maiņu līdzējiem jāinformē vienam otru piecu
dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā puse pilnā apmērā sedz otrai pusei radušos zaudējumus.
8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā, kopā ar pielikumu Nr.1 uz 4 (četrām) lapām, parakstīts divos
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.

LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr.40003951628
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0001407045805

______________________________
Valdes priekšsēdētājs V.Boka

SIA “Rīgas kremācijas centrs-krematorija”
Varoņu iela 3a, Rīga, LV-1005
Reģ. Nr. 40003809140
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV25HABA0551012693569

__________________________
Valdes loceklis J.Videnieks

______________________________
Valdes locekle A.Slokenberga

______________________________
Valdes loceklis I.Rezebergs
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