Lietotāja līguma Nr. _____________
Piegādātāja līguma Nr. LG10219012
par dabasgāzes piegādi SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Rīgā

2019. gada 19. decembrī

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628,
turpmāk Lietotājs, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars
Plūme un valdes loceklis Aleksejs Višņakovs un
AS „Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr. 40003000642, turpmāk Piegādātājs, kuru saskaņā ar
statūtiem pārstāv valdes loceklis Sebastians Grēblinghofs un valdes locekle Elita Dreimane,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse,
Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja SIA „Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes slimnīca” rīkotajā atklātā konkursā “Dabasgāzes piegāde SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””, ID Nr. RAKUS 2019/93K, turpmāk saukts Konkurss,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:
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1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
Lietotājs - SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003951628
Piegādātājs - AS „Latvijas Gāze”, reģ. Nr. Nr. 40003000642.
Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un visi tā pielikumi.
Puse/Puses - Lietotājs vai Piegādātājs, vai abi kopā.
Gazificētie objekti – Lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi, kuros
Piegādātājs piegādā dabasgāzi.
Sistēmas pakalpojumi - dabasgāzes sadales, pārvades un uzglabāšanas pakalpojumi.
Sadales sistēmas operators – licencēts energoapgādes komersants, kurš sniedz dabasgāzes
sadales sistēmas pakalpojumus un kuram ir noslēgts un spēkā esošs līgums ar Piegādātāju par
sadales sistēmas pakalpojumiem.
Pārvades sistēmas operators – licencēts energoapgādes komersants, kurš sniedz dabasgāzes
pārvades, uzglabāšanas sistēmas un balansēšanas pakalpojumus un kuram ir noslēgts un spēkā
esošs līgums ar Piegādātāju par pārvades, uzglabāšanas sistēmas un balansēšanas
pakalpojumiem.
Atbildīgā persona par gāzes saimniecību – persona, kas saskaņā ar standartu LVS 4451:2011 “Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo
darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope” noteikumiem ir
atestēta darbam ar lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām un gāzes iekārtām un nodrošina šo
sistēmu un iekārtu drošu ekspluatāciju.
Līguma kopējā summa - kopējā samaksa Līguma ietvaros bez PVN, Lietotājam Līgumā
noteiktajā kārtībā samaksājot Piegādātājam par Līguma noteikumiem atbilstošu dabasgāzes
piegādi saskaņā ar Konkursa piedāvājumā norādīto cenu, nodokļus, maksu par sistēmas
pakalpojumiem (t.sk., saistītiem to palīgpakalpojumiem).
Cena – dabasgāzes cena, ieskaitot pārvades sistēmu jaudas maksājumu, uzglabāšanas
sistēmas pakalpojumus, balansēšanas pakalpojumu, euro par 1 MWh.
PVN - Pievienotās vērtības nodoklis.
Nepārvarama vara - notikumi, kurus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst un kuri iziet
ārpus Pušu kontroles un atbildības: dabas katastrofa, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un
citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī
pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas
Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Lietotājs pērk dabasgāzi patēriņam Gazificētajiem
objektiem saskaņā ar Līguma noteikumiem, atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un
Piegādātāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam.
2.2. Dabasgāzi Lietotājs izmanto sadedzināšanai katlu mājās apkures nodrošināšanai un siltā
ūdens sagatavošanai.
2.3. Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz Lietotāja Gazificēto objektu dabasgāzes
apgādes sistēmas piederības robežas.
2.4. Lietotājs ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams tā darbības
nodrošināšanai, Piegādātājam nav tiesību pieprasīt, lai Lietotājs Līguma darbības laikā
nopirktu un apmaksātu dabasgāzi konkrētā piegādes apjomā. Piegādātājam ir zināms
Lietotāja 2018./2019. gada dabasgāzes patēriņš pa mēnešiem un pa gazificētajiem
objektiem, kurš norādīts Konkursa Nolikuma 5. pielikumā.
2.5. Gazificēto objektu saraksts:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā (maksimālā atļautā slodze 570 m3/h);
 Patoloģijas centrs, Hipokrāta ielā 2, Rīgā (maksimālā atļautā slodze 27 m3/h);
 stacionārs "Biķernieki", Lielvārdes ielā 68, Rīgā (maksimālā atļautā slodze 10 m3/h un
158.29 m3/h);
 stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, „Upeslejās”, Stopiņu novadā
(maksimālā atļautā slodze 363.2 m3/h).
3. DABASGĀZES APGĀDES SISTĒMAS PAKALPOJUMI
3.1. Piegādātājam atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uz šī Līguma noslēgšanas
dienu un visā Līguma darbības laikā jābūt spēkā esošiem līgumiem, kas saistīti ar sistēmas
pakalpojumu un balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu Lietotājam. Piegādātājs ir
pilnvarots saņemt no sistēmas operatora (operatoriem) un sniegt sistēmas operatoram
(operatoriem) visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju.
3.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt Lietotājam Gazificētajos objektos Lietotāja vajadzībām
nepieciešamo dabasgāzes apjomu, un Lietotājs apņemas nepārsniegt maksimālo dabasgāzes
padeves slodzi stundā. Atļautā maksimālā slodze var tikt palielināta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.
LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma darbības laikā dabasgāzes tirdzniecības periodā Piegādātājs pārdod un Lietotājs pērk
dabasgāzi atbilstoši Piegādātāja Konkursa piedāvājumā norādītajai Cenai EUR 18,23
(astoņpadsmit euro un 23 centi) par 1 MWh bez PVN. Kopējā līguma summa ir līdz EUR
800000,00 (astoņi simti tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
Ņemot vērā, ka Lietotājs maksā Piegādātājam arī akcīzes nodokli, maksu par pārvades
sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, sadales sistēmas
pakalpojumiem, citus iespējamus mainīgos maksājumus, kuri ir ārpus Pušu ietekmes un
kontroles, Puses nevienojas par konkrētu Līguma summu, bet nosaka, ka visā Līguma
darbības laikā Piegādātājs pārdod dabasgāzi par Konkursā piedāvāto cenu.
Līguma darbības laikā izmaiņas Līguma kopējā summā var tikt veiktas tikai Līgumā un
Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.
Maksu par Lietotāja saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz
dabasgāzes patēriņu Gazificētajos objektos un ņemot vērā spēkā esošajos normatīvajos aktos
apstiprinātos sistēmas pakalpojumu tarifus. Informācija par spēkā esošajiem tarifiem pieejama
sistēmas operatoru tīmekļa vietnēs un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tīmekļa
vietnē www.sprk.gov.lv.
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4.6. Maksu par faktiski patērēto dabasgāzi Piegādātājs aprēķina saskaņā ar Līguma 4.1. punktā
minēto Cenu. Lietotāja patērēto dabasgāzes daudzumu uzskaita kubikmetros (m3).
Komercuzskaites mēraparātiem uzstādīti temperatūras un spiediena korektori, uzskaites datus
nosaka standarta apstākļos. Komercuzskaites mēraparātu rādījumus attālināti fiksē Sadales
sistēmas operators. Lietotāja norēķiniem ar Piegādātāju par patērēto dabasgāzi, kā arī
saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem Sadales sistēmas operators uzskaitīto dabasgāzes
daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot datus par dabasgāzes dienas vidējo svērto augstāko
siltumspēju standartapstākļos.
4.7. Lietotājs deleģē Piegādātāju, un Piegādātājam ir pienākums norēķināties Lietotāja vārdā ar
Sistēmas pakalpojumu sniedzējiem par tā sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem (t.sk.,
saistītiem to palīgpakalpojumiem) un nodokļiem.
4.8. Norēķini par dabasgāzi notiek vienu reizi mēnesī par Lietotāja iepriekšējā mēnesī faktiski
patērēto dabasgāzes apjomu Gazificētajos objektos atbilstoši komercuzskaites mēraparātu
rādījumiem un saskaņā ar Līguma 4.1. punktā noteikto Cenu.
4.9. Lietotājs nodrošina dabasgāzes patēriņa uzskaiti ar komercuzskaites mēraparātiem ar
attālinātu nolasīšanu.
4.10. Rēķinu par Lietotāja iepriekšējā mēnesī faktiski patērēto dabasgāzes apjomu un saņemtajiem
sistēmas pakalpojumiem (t.sk., saistītiem to palīgpakalpojumiem) Piegādātājs iesniedz
Lietotājam līdz kārtējā mēneša 10. datumam, nosūtot to uz Lietotāja elektroniskā pasta adresi
aslimnica@aslimnica.lv. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas
uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju
par Līguma datumu, numuru, dabasgāzes patēriņu gazificētajos objektos.
4.11. Lietotājs veic rēķina, kurš noformēts un iesniegts atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām,
apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas, maksājumu veicot uz
Piegādātāja norādīto bankas kontu.
4.12. Ja Lietotājs nepiekrīt rēķinā norādītajam, vai arī dabasgāzes piegāde un sistēmas pakalpojumi
nav sniegti saskaņā ar Līgumu, Lietotājs 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas
nosūta Piegādātājam iebildumus par rēķinā norādīto. Šajā gadījumā Piegādātājs 5 (piecu)
darba dienu laikā novērš Lietotāja norādītos iebildumus un atkārtoti nosūta rēķinu.
4.13. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas, Lietotājs nav iesniedzis Piegādātājam
pretenzijas/iebildumus par saņemto rēķinu un/vai tajā norādīto, attiecīgais rēķins atzīstams par
sagatavotu atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.14. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Lietotājs ir pārskaitījis naudu uz
Piegādātāja bankas norēķinu kontu.
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Puses apņemas ievērot Enerģētikas likuma, Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra
noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu saistošo Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
5.2. Piegādātājs apņemas:
5.2.1. nodrošināt dabasgāzes pārdošanu un piegādi Lietotājam par Līgumā noteikto Cenu
Lietotājam nepieciešamajā daudzumā;
5.2.2. nodrošināt, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem uz šī Līguma noslēgšanas dienu un visā
Līguma darbības laikā Piegādātājs ir reģistrēts Dabasgāzes tirgotāju reģistrā un tas ir tiesīgs
tirgot dabasgāzi Latvijas Republikas teritorijā;
5.2.3. nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Piegādātājam būs pietiekami resursi, lai
nodrošinātu piegādājamo dabasgāzes apjomu vismaz 27000 MWh/gadā pārdošanai Lietotājam;
5.2.4. nodrošināt, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem uz šī Līguma noslēgšanas dienu un visā
Līguma darbības laikā Piegādātājam ir spēkā esoši līgumi, kas saistīti ar sistēmas pakalpojumu
un balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu, un ka Piegādātājs ir pilnvarots saņemt no
sistēmas operatoriem un sniegt sistēmas operatoriem visu Līguma izpildei nepieciešamo
informāciju;
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5.2.5. norēķināties ar Sistēmas pakalpojumu sniedzējiem par Līguma izpildes nodrošināšanai
Lietotājam sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem (t.sk., saistītiem to palīgpakalpojumiem);
5.2.6. ievērot un pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
5.3. Lietotājs apņemas:
5.3.1. samaksāt Piegādātājam par Lietotāja faktiski patērēto dabasgāzi, saņemtajiem sistēmas
pakalpojumiem (t.sk., saistītajiem to palīgpakalpojumiem) Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņā;
5.3.2. ievērot Lietotāja Gazificētajiem objektiem noteikto atļauto maksimālo dabasgāzes
padeves slodzi;
5.3.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā attiecīgās dienas laikā informēt Sadales sistēmas
operatoru un Piegādātāju, ja konstatēta neatbilstošas kvalitātes dabasgāzes piegāde;
5.3.4. nodrošināt uzstādīto komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu un
ekspluatāciju atbilstoši to instrukcijām;
5.3.5. Lietotāja pārstāvja klātbūtnē nodrošināt Sadales sistēmas operatoram piekļuvi
dabasgāzes apgādes sistēmai komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasīšanai, apskates laiku
iepriekš saskaņojot;
5.3.6. nodrošināt atbildīgās personas par gāzes saimniecību Līguma darbības laikā Lietotāja
Gazificētajos objektos;
5.3.7. ziņot Sadales sistēmas operatoram par konstatētajiem komercuzskaites mēraparātu vai
plombu bojājumiem;
5.3.8. sniegt Piegādātājam Lietotāja rīcībā esošo informāciju, kas Piegādātājam
nepieciešama Līgumā noteikto saistību izpildei;
5.3.9. ievērot un pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
5.4. Piegādātāja tiesības:
5.4.1. pieprasīt un saņemt Lietotāja rīcībā esošo informāciju, kas Piegādātājam un Sadales
sistēmas operatoram ir nepieciešama Līgumā noteikto saistību izpildei;
5.4.2. saņemt samaksu par Lietotāja faktiski patērēto dabasgāzi, saņemtajiem sistēmas
pakalpojumiem (t.sk., saistītiem to palīgpakalpojumiem);
5.4.3. izmantot citas normatīvajos aktos Piegādātājam paredzētās tiesības.
5.5. Lietotāja tiesības:
5.5.1. saņemt dabasgāzi, balansēšanas un sistēmas pakalpojumus atbilstoši Līguma
noteikumiem, normatīvajiem aktiem;
5.5.2. Līguma darbības laikā, noslēdzot rakstveida vienošanos ar Piegādātāju, grozīt
Gazificēto objektu sarakstu, tam pievienojot jaunus objektus vai arī objektus no tā izslēdzot.
Pievienojot jaunu objektu, dabasgāzes cena tiek noteikta Līguma 4.1. punktā norādītajā apmērā;
5.5.3. saņemt no Piegādātāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas saistīta ar
dabasgāzes pārdošanu Lietotājam;
5.5.4. saņemt no Sadales sistēmas operatora informāciju par dabasgāzes piegādes
pārtraukumiem un iespējamo dabasgāzes piegādes atjaunošanas laiku;
5.5.5. iesniegt Piegādātājam pretenziju par tā izrakstīto rēķinu un dabasgāzes piegādes
kvalitāti;
5.5.6. izmantot citas normatīvajos aktos Lietotājam paredzētās tiesības.
6. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild
par otrai Pusei šajā sakarā radušos tiešo zaudējumu, izņemot negūtās peļņas, atlīdzību.
6.2. Par Līgumā noteiktā maksājuma termiņa nokavēšanu Piegādātājam ir tiesības pieprasīt
līgumsodu 0,01 % (nulle, komats, nulle viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk par 10 % (desmit procenti) no laikā
nesamaksātās summas.
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6.3. Ja Lietotājs vienpusēji priekšlaicīgi izbeidz Līgumu Līguma 7.5. punktā noteiktajos
gadījumos, Lietotājam ir tiesības piedzīt līgumsodu divu mēneša vidējo dabasgāzes izmaksu
apjomā.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību (t.sk., nokavēto un
neizpildīto saistību) izpildes un neizslēdz zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.
7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
7.2. Dabasgāzes piegādes laiks ir 12 mēneši (t.i. no 01.01.2020. - 31.12.2020.) vai līdz kopējās
līguma summas izlietojumam.
Par dabasgāzes piegādes laika pagarināšanos līdz kopējās līguma summas izlietojumam,
Puses atsevišķu vienošanos neslēdz.
7.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties.
7.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka
otrai Pusei Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.5. Lietotājam ir tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot
Piegādātājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
7.5.1. Piegādātājam ir uzsākts maksātnespējas process, ierosināts tiesiskās aizsardzības vai
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā
saimnieciskā darbība;
7.5.2. Piegādātājs ir zaudējis tiesības nodrošināt dabasgāzes tirdzniecību;
7.5.3. Piegādātājs atsakās piegādāt dabasgāzi par Līguma 4.1. punktā noteikto Cenu.
8. KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Piegādātājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
8.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu
puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
8.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Lietotāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām
personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu,
kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Lietotāja darbību,
kas kļuvusi Piegādātājam pieejama Līguma izpildes gaitā.
8.2. Lietotājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Piegādātāja rakstiskas atļaujas saņemšanas
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu
dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Piegādātājs ir noteicis kā komercnoslēpumu
un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Lietotāju. Jebkurā gadījumā,
Piegādātājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
8.3. Lietotājs, parakstot Līgumu, piešķir Piegādātājam tiesības pieprasīt un saņemt no trešajām
personām Lietotāja datus tādā apjomā, kā tas ir nepieciešams Līguma izpildei.
8.4. Puses apzinās, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties
ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu
identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par
patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tas apņemas datus apstrādāt atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Pušu leģitīmu interešu
ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai
realizētu citas leģitīmas attiecīgo Pušu intereses.
8.5. Puse, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram,
kura norādīta kā kontaktpersona vai pārstāvis) par:
8.5.1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

8.5.2. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu
tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei vai leģitīmu interešu realizēšanai;
8.5.3. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas
kā datu subjekta tiesības.
Piegādātājs norāda, ka Lietotāja pārstāvji un kontaktpersonas var iepazīties ar AS “Latvijas
Gāze” Personas datu apstrādes paziņojumu klientiem, sadarbības partneriem, apmeklētājiem
un citām saistītām personām” Piegādātāja tīmekļa vietnē www.lg.lv un informē, ka šis
paziņojums var tikt vienpusēji mainīts no Piegādātāja puses un aktuālā paziņojuma redakcija
tiks izvietota Piegādātāja tīmekļa vietnē www.lg.lv
Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju,
kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām
personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama
informācija.
Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai
pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos
aktos.
Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas
cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu
neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības
termiņš.
9. NEPĀRVARAMA VARA
Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā
stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, pēc Nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams,
ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur
nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei
vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk.,
energoresursu cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi
biznesa riski.
Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību
nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.2. punktam.

10. STRĪDI
10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja
sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī
Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus.
10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību
tiesā, tas nav pamats Piegādātājam pārtraukt un/vai apturēt dabasgāzes piegādi Gazificētajiem
objektiem vai kā citādi kavēt dabasgāzes piegādi, kā arī Lietotājam aizturēt maksājumus vai
kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda
Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
11. PUŠU KONTAKTPERSONAS
11.1. Līguma izpildes nodrošināšanai Puses nosaka kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu:
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11.1.1. Lietotāja
kontaktpersona_________________),
tālr.
___________,
e-pasts:
______________. Lietotāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir
tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus,
organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju
starp Lietotāju un Piegādātāju, pieprasīt no Piegādātāja informāciju, sniegt informāciju
Piegādātājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot
norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu
Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un
papildinājumus Līgumā;
11.1.2. Piegādātāja kontaktpersona - _________________, _____________________, e-pasts:
______________________. Piegādātāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus
un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos
jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt
komunikāciju starp Lietotāju un Piegādātāju, pieprasīt no Lietotāja informāciju, sniegt
informāciju Lietotājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/
pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar
pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un
papildinājumus Līgumā.
11.2. Operatīvie sakari par dabasgāzes apgādes režīma regulēšanu tiek uzturēti ar Sadales sistēmas
operatora dispečeriem vai ar Sadales sistēmas operatora avārijas dienestu pa tālr. 114.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12. CITI NOTEIKUMI
Pušu savstarpējie paziņojumi, vēstules u.c., dokumentu nodošana un informācijas apmaiņa
var tikt veikta, nosūtot to pa elektronisko pastu vai pastu uz Puses norādīto adresi, Pusei –
saņēmējai sniedzot atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūtījuma saņemšanas.
Piegādātājs informāciju par juridiskās adreses, nosaukuma vai citu rekvizītu maiņu, kā arī
informāciju par reorganizāciju ir tiesīgs paziņot Lietotājam Klientu Portālā.
Pušu elektroniski sūtītie dokumenti (tajā skaitā Piegādātāja rēķini) uzskatāmi par saņemtiem
nākamajā dienā no to nosūtīšanas uz Puses norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja dokuments
tiek sūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas ir saņemts 5. (piektajā) dienā no tā nodošanas
nosūtīšanai. Dokumentus, kurus Puses viena otrai nosūta ierakstītā sūtījumā, Puses uzskata
par saņemtiem 3. (trešajā) dienā no to nodošanas nosūtīšanai.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti vai
Līgumā minētie Pušu kontaktpersonas, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7.
(septītajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā
esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz visiem
Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
Pušu reorganizācija 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 Pušu tiesību un saistību pārņēmējam.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie
Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā
vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja
spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo
aktu.
Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Cenu, Puses vienojas rakstiski.
Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
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Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
12.9. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā,
trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
12.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 8 (astoņām) lapām. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem atrodas pie
Lietotāja, otrs – pie Piegādātāja.
12.11. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kuri ir tā neatņemamas
sastāvdaļas:
1.pielikums – Piegādātāja Finanšu piedāvājums uz 1 lapas.
12.8.

Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti
Lietotājs:

Piegādātājs:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805
Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts:
aslimnica@aslimnica.lv

AS „Latvijas Gāze”
Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001
Reģ. Nr. 40003000642
Banka: AS „Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr. LV32PARX0000004461029
Tālr. 1855, e-pasts: lietvediba@lg.lv
Informācija par sadales sistēmas
operatoru:
AS "Gaso"
Reģistrācijas Nr. 40203108921
Juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga,
LV-1009
Kontaktu centra tālrunis: 155
Avārijas dienesta tālrunis: 114

____________________________
I.Paeglītis

_______________________________
S.Grēblinghofs

____________________________
K.Plūme

__________________________
E.Dreimane

___________________________
A.Višņakovs
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