Iepirkuma līgums Nr. ___________
par apsardzes pakalpojuma nodrošināšanu
Rīgā,

2017. gada __. _________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
(50003342481), turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles Irinas
Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri pārstāv Pasūtītāju uz statūtu pamata,
no vienas puses, un
____________________
(____________________),
turpmāk
–
Izpildītājs,
tās
____________________, kur_ rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji,
pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,

pamatojoties uz:
(i) iepirkuma komisijas __.0__.2017. iepirkuma procedūras “” (iepirkuma identifikācijas Nr.
RPNC/2017/2-B) rezultātiem,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs par Līgumā noteikto atlīdzību apņemas saskaņā ar Līguma
noteikumiem, pielikumiem, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (1.pielikums) un
Pasūtītāja norādījumiem (2.pielikums) organizēt un nodrošināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” objekta: ____________________ (turpmāk
tekstā OBJEKTS) apsardzi, turpmāk - Pakalpojums.
2. LĪGUMA PAREDZAMĀ SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Līdzēji vienojās, ka saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Līguma kopējā paredzamā summa
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir – 134 999,99 EUR, kurai papildus tiek
piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme. Uz Līguma noslēgšanas
brīdi piemērojama PVN 21% (divdesmit viena procenta) likme.
2.2. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma pilnīgu un
kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, visi materiāli, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba
apmaksu, Pakalpojumu izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī
nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie
riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un citas izmaksas.
2.3. Izpildītājs garantē līguma darbības laikā nemainīgu Pakalpojumu cenu, kas fiksēta
1.pielikumā. Līguma darbības laikā līgumcenas grozījumi ir pieļaujami tikai, izmainoties
prasībām attiecībā uz minimālo darba samaksu, pievienotās vērtības nodokļa un sociālo
iemaksu likmēm.
2.4. Par Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņā ar 1.pielikumā norādītajiem
izcenojumiem par tekošo mēnesi līdz nākošā mēneša 15. datumam, pārskaitot naudas līdzekļus
uz Izpildītāja norādīto kontu vienu reizi mēnesī atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam rēķinam 30
(trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas.
2.5. Izpildītājam ir pienākums papildus saistošo normatīvo aktu prasībām norādīt rēķinā
sekojošu informāciju: pasūtītāja piešķirtais Līguma numurs; stundu skaits pakalpojuma
sniegšanas periodā; vienas stundas likme.
2.6. Izpildītājs veic ikmēneša aprēķinu par diennakts posteņa Rīgā, Tvaika ielā 2 darbinieku,
nomnieku un apmeklētāju caurlaides un kontroles režīma nodrošināšanai – iebraukšanas
maksas ieņēmumu apjomu un iesniedz aktu. Akts tiek sagatavots līdz kārtējā mēneša 15.
datumam.

2.7. Izpildītājs Līguma 2.6. punktā minētās iebraukšanas maksas atmaksu veic 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc Akta saskaņošanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.
2.8. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 2.7. punktā minētās iebraukšanas maksas atmaksu,
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties
uz šo Līgumu, pienākas Izpildītājam pirms tā izmaksas Izpildītājam.
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja pienākums ir sniegt Pasūtītājam informāciju par Pakalpojumu nodrošināšanu ne
vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja, elektroniski nosūtīta attiecīga pieprasījuma.
3.2. Izpildītāja pienākums ir pildīt Pakalpojumu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam un
informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies, un var kavēt vai ierobežot Pakalpojumu
nodrošināšanu pilnībā vai daļēji, 1 (vienas) darba dienas laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās
brīža; ja Izpildītājs nav 1 (vienas) darba dienas laikā informējis Pasūtītāju par visiem Līguma
izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, Izpildītājs apņemas segt tā rezultātā
Pasūtītājam radītos zaudējumus.
3.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Pakalpojuma apmaksu.
3.4. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi paziņot Izpildītājam par plānotajiem un esošajiem
remontdarbiem Objektā, kā arī sniegt Izpildītājam citu informāciju, kas varētu ietekmēt
Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Katra Puse ir atbildīga par līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu tās vainas dēļ.
Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
4.2. Par šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
4.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu
100,00 EUR (viens simts euro) apmērā par katru reizi, kad Izpildītājs noteiktajā darba laikā
nenodrošina fiziskās apsardzes nepārtrauktību, vai kavē apsardzes uzsākšanu.
4.4. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības
pārtraukt Līguma darbību, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot to otrai Pusei.
4.5. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas
varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura
rakstura kara operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus ārkārtas apstākļus, kurus puses
nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās
gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam. Ja
nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses vienojas par Līguma
izbeigšanas kārtību.
4.6. Ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar Līgumu nav
saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi vai nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
iestāšanos, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās
summas, kā arī atlīdzina visus ar Līguma laušanu radītos zaudējumus Pasūtītājam.
4.7. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas piekrišanas neizpaust informāciju par Līgumu
un tā saturu, kā arī jebkuru informāciju, kas nonākusi Puses rīcībā Līguma izpildes gaitā
(turpmāk – konfidenciāla informācija), nenodot un nepārspriest konfidenciālu informāciju ar
jebkuru personu, uzņēmumu vai organizāciju, kā arī nepielietot to jebkādu mērķu sasniegšanai,
ne Līguma darbības laikā, ne pēc tā izbeigšanās jebkuru iemeslu dēļ, izņemot Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Puses apņemas izmantot konfidenciālo
informāciju tikai Līguma izpildes nolūkā. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai informācija, kas
Līguma izpildē iesaistītajām personālam kļuvusi zināma Pakalpojuma sniegšanas laikā, netiktu
izpausta trešajām personām.

5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz tiek sasniegta Līguma
kopējā paredzamā summa 134 999,99 EUR.
5.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti
par šī līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās
tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses.
5.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēji piemēro Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
5.4. Puses apņemas darīt visu, lai ar līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības risinātu
sarunu kārtībā savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem netiek panākta vienošanās, izskata
tiesa LR spēkā esošajā likumdošanā paredzētajā kārtībā.
5.5. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju atbildīgās
personas par Līguma izpildi:
5.5.1. Pasūtītāja pārstāvis: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andris
Žukovskis,
tālrunis: +371 26385168; +371 67080168; e-pasts andris.zukovskis@rpnc.lv.
5.5.2. Izpildītāja pārstāvis: ____________________.
5.6. Līdzēju pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par savlaicīgu
rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par aktu
noformēšanu.
5.7. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt par
pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek
reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību
pārņēmējiem.
5.7. Līguma darbības laikā puses vadās pēc Līguma noteikumiem un LR spēkā esošajiem
tiesību aktiem.
5.8. Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.
5.9. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – katrai Pusei pa
vienam eksemplāram.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Reģ. Nr.: 50003342481
Tvaika iela 2, Rīgā, LV-1005
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV11TREL9290410000000
Valdes priekšsēdētājs
__________________ J. Buģins
Valdes locekle
__________________ I. Starkova
Valdes loceklis
__________________ I. Rezebrgs

IZPILDĪTĀJS:

