LĪGUMS Nr._____
Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
Cēsīs,
2017. gada 07. jūnijs
SIA“CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novads, LV – 4101, nodokļu maksātāja
reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas Ingūnas Liepas personā, kas rīkojas
pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma (turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” no
vienas puses,
un
SIA „Ragn-Sells”, „Gurnicas”, Ķekavas novads, Ķekava, LV- 2123, nodokļu maksātāja reģ.
Nr.40003554635, tās valdes locekļa Agra Marksa personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata
(turpmāk līguma tekstā saukta „Izpildītājs”), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti “Puses”,
katrs atsevišķi “Puse”, izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, pusēm
ņemot vērā, ka Izpildītājam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Pasūtītāja rīkotajā
atklātā konkursā “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums” (ID. Nr.
2017/8/VM/CK/9) turpmāk tekstā saukts “Konkurss”, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1.Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs pieņem izpildei bīstamo medicīnisko
atkritumu, dzīvsudrabu saturošo atkritumu, nederīgo medikamentu, turpmāk tekstā „BA”,
savākšanu, transportēšanu un utilizācija saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk- LR)
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par tehniskajā specifikācijā/finanšu piedāvājumā
norādītajām cenām ( līguma pielikums Nr.1.)
1.2.Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs piegādā BA savākšanas iepakojumu par
Izpildītāja piedāvātajām cenām
1.3.Līguma pielikumā Nr.1 norādītie apjomi ir orientējošie prognozējamie trīs gadiem.
Izpildītājam nav pretenziju, ka pakalpojums tiek sniegts tādā apjomā, kāds nepieciešams
Pasūtītāja darbības nodrošināšanai.
2. Līguma izpildes kārtība
2.1.Izpildītājs veic līguma izpildi SIA „ Cēsu klīnika” Slimnīcas ielā 9, Cēsis.
2.2.Izpildītājs uzsāk pakalpojuma sniegšanu ar Līguma noslēgšanas datumu. Izpildītājs piegādā
Pasūtītājam nepieciešamo iepakojuma daudzumu.
2.3.Izpildītājs BA izved darba dienās ne retāk kā divas reizes mēnesī, grafiku saskaņojot ar ēku
ekspluatācijas daļas vadītāju, kā arī nepieciešamības gadījumā 24 stundu laikā no pieteikšanas
brīža.
2.4.Pasūtītājs BA uzglabā slēgtā telpā un nodrošina iepakoto atkritumu nodošanu Izpildītājam
saskaņā ar BA izvešanas grafiku.
2.5. BA no uzglabāšanas telpas līdz Izpildītāja autotransportam nogādā Pasūtītājs.
2.6. Izpildītājs nodrošina bīstamo veselības aprūpes atkritumu nosvēršanu uz sertificētiem un
LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā verificētiem svariem par ko tiek sastādīts abpusēji
parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.
2.7. Abpusēji parakstīts viens akta eksemplārs tiek izsniegts Pasūtītājam.
3. Īpašie noteikumi
3.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par BA uzglabāšanu un iepakošanu atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likumam, un citiem LR normatīvajiem aktiem.
3.2. Pasūtītājam BA obligāti jānodod atbilstošā tarā vai iepakojumā, kas neizjūk savākšanas un
transportēšanas procesā un garantē Izpildītāja drošību. ( Saskaņā ar tehnisko specifikāciju ).

3.3. BA tiek savākti bez pirmapstrādes (dezinfekcijas, autoklavēšanas u.c.), izņemot LR
Veselības ministrijas rīkojumos noteikto īpaši bīstamo infekciju gadījumos.
4. Norēķinu kārtība
4.1.Pakalpojuma maksa par 1 kg BA apsaimniekošanu saskaņā ar līguma pielikumu Nr.1.
4.2.Izpildītājs, vienojoties ar Pasūtītāju, 1 reizi mēnesī izraksta Pasūtītājam rēķinu par sniegtajiem
pakalpojumiem un iesniedz to Pasūtītājam. BA savākšanas maisiņu piegādi apliecina Pušu
pārstāvju parakstītas preču transporta pavadzīmes.
4.3.Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja pienācīgi sniegtos pakalpojumus un maksu par piegādātajiem
BA savākšanas maisiņiem, minēto summu pārskaitot uz Izpildītāja bankas kontu 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.4.Plānotā Līguma summa ir 34522.45 EUR plus PVN 21%, kas sastāda 7249.71EUR.
5. Pušu atbildība
5.1. Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neapmaksātās rēķina summas par katru
samaksas termiņa nokavējuma dienu.
5.2. Izpildītājs maksā līgumsodu 0.5 % apmērā no plānotās līguma summas par katru BA
neizvešanas reizi vai, ja Izpildītājs neizved BA grafikā noteiktajā dienā un nav par to brīdinājis
Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
5.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par BA, kuru Izpildītāja pārstāvis ir pieņēmis no Pasūtītāja
pārstāvja.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu un pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 5 % apmērā
no kopējās līguma summas, ja Izpildītājs nepilda šī līguma noteikumus, t.sk., vienpusēji
paaugstina līgumcenu.
5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo atļauju spēkā uzturēšanu
visā līguma darbības laikā, kā par pakalpojumu sniegšanas kvalitātes atbilstību LR normatīvo
aktu prasībām.
6. Līguma darbības laiks un izmaiņas līgumā
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 3 (trīs) gadus pēc tā noslēgšanas līdz
2020. gada 07. jūnijam.
6.2. Ja jaunas iepirkuma procedūras rezultāti attiecībā uz šī Līguma priekšmetu nav izsludināti
Līguma darbības laikā, Puses var vienoties par Līguma darbības pagarinājumu līdz nākamās
iepirkuma procedūras rezultātu izsludināšanai.
7. Strīdu izšķiršanas kārtība
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas
spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība,
normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un,

pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija
un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Inflācija, valūtas kursu svārstības, u.tml. biznesa riski nav nepārvarama vara.
9. Citi noteikumi
9.1 Papildinājumi vai grozījumi Līguma tekstā ir saistoši abām Pusēm, ja labojumi un grozījumi
tiek noformēti rakstiski un apstiprināti ar Pasūtītāja un Izpildītāja parakstiem un zīmogiem.
9.2 Šis Līgums ir sastādīts uz trim lapām latviešu valodā divos eksemplāros. Katrai Pusei pa
vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES:
PASŪTĪTĀJS
SIA” CĒSU KLĪNIKA”
Reģ.Nr. LV44103057729,
Slimnīcas iela 9, Cēsis LV-4101
Norēķ.konts Nr.
LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka
tālr. 64125730; 64125895 fakss 64125785
e-pasts: maris.priede@cesuklinika.lv
www.cesusklinika.lv

__________________________
Valdes priekšsēdētāja I. Liepa

IZPILDĪTĀJS
SIA „Ragn-Sells”
Reģ.Nr. 40003554635
„Gurnicas”, Ķekavas nov., Ķekava,LV-2123
Norēķ. konts Nr.
LV68NDEA0000082022255
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Tālr.:67142538, fakss 67284112
e-pasts: info.latvia@ragnsells.com

__________________________
Valdes loceklis A. Marks

