LĪGUMS Nr__
Par medicīnas ierīču elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veikšanu
Cēsīs, 2019. gada 1. februārī
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” , Slimnīcas iela 9, Cēsīs, Cēsu
novads, LV – 4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas
_________ personā, kura rīkojas
pamatojoties uz statūtiem un valdes
pilnvarojuma ,turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INLAB”, Meža iela 4, Rīga, LV- 1048, nodokļu
maksātāja reģ. Nr. 40103522689, tās valdes priekšsēdētāja _______ personā, kurš rīkojas
uz statūtu pamata- turpmāk līguma tekstā saukta „Izpildītājs” , no otras puses, kopā,
turpmāk kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz Iepirkuma „Par medicīnas ierīču
elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veikšanu” (identifikācijas Nr. CK CK
2018/26/9) rezultātiem, izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem,
noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk- Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs veic medicīnisko ierīču (turpmāk tekstā – ierīces) elektrodrošības un
funkcionālās pārbaudes (turpmāk tekstā – pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(Līguma Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.2), kā arī atbilstoši
prasībām, kas noteiktas jomu regulējošos Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Latvijas
Republikas un starptautiskajos standartos.
1.2. Līguma izpildes vieta: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
1.3. Pakalpojuma izpildi Izpildītājs veic, pamatojoties uz Pasūtītāja nepieciešamību pa
daļām, tikai pēc katra konkrētā pasūtījuma savstarpējās saskaņošanas, ievērojot Līguma
Pielikumā Nr.1, Nr.2 izvirzītās prasības, paredzamos pārbaužu skaitu un Līguma
noteikumus.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) tiek noteikta
36945,24 EUR ( trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci eiro un 24 centi), kas
sastāv no:
2.1.1. Daļa nr.1 ar līguma summu 24315.82 eiro bez PVN.
2.1.2. Daļa nr.2 ar līguma summu 4753,84 eiro bez PVN.
2.1.3. Daļa nr.3 ar līguma summu 7875,58 eiro bez PVN.
2.2. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma
sniegšanu t.sk. visas personāla un transporta izmaksas, iekārtu izmantošana ar kurām
nepieciešamības gadījumā sniedz pakalpojumu, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās
vērtības nodokli) un nodevas, atļaujas no trešajām personām un jebkādi citi maksājumi, kas
nepieciešami Līguma pilnvērtīgai, kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
2.3. Samaksas apmērs par pakalpojumu nevar tikt palielināts visu Līguma darbības laiku.
2.4. Pasūtītājs maksā saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties
uz Pušu pilnvarotu pārstāvju parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Rēķinā
Izpildītājs norāda Pasūtītāja Līguma numuru, Līguma noslēgšanas datumu un informāciju
par sniegto Pakalpojumu.
2.5. Pasūtītājs apmaksā rēķinu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina
saņemšanas un darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
2.6. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz
Izpildītāja norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

2.7. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikts pakalpojums, netiek
pieņemts un apmaksāts līdz nepilnību novēršanai un pakalpojuma pieņemšanai.
2.8. Visi Līgumā ietvaros nepieciešamie dokumenti tiek noformēti atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Neievērojot Līguma nosacījumus, nepareizi noformēti
dokumenti apmaksai netiek pieņemti.
3. Pakalpojuma izpildes vispārīgie noteikumi
3.1. Izpildītājs nodrošina sniegtā pakalpojuma (t.sk., izmantoto materiālu, izstrādājumu,
iekārtu) augstu kvalitāti, atbilstību Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem, ES
normām un attiecīgiem spēkā esošiem standartiem.
3.2. No Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas, Izpildītājs nodrošina pakalpojuma
veikšanu 5 (piecu) darba dienu laikā .
3.3. Ārkārtas situācijās (piem., pēc iekārtu remonta) pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs
nodrošina attiecīgo pārbaudi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas.
3.4. Ja iekārtai tiek konstatēta neatbilstība, par to nekavējoties jāinformē Līgumā noteiktā
Pasūtītāja atbildīgā persona.
3.5. Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas Pretendentam jānodrošina elektroniskās
atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšanu. Atskaitē jāietver informācija, kas noteikta
Līguma pielikumā Nr. 1.
3.6. Dokumenti, kas satur informāciju par iekārtas pārbaudes rezultātiem, jāsagatavo un
jāiesniedz
ar elektronisko parakstu parakstītu (elektrodrošības pārbaudes
pārskatu/protokolu un/vai funkcionālās pārbaudes pārskatu/protokolu) elektroniskā (.edoc
elektroniskā paraksta formātā) formā un attiecīgā dokumenta kopiju pdf faila formātā
Pasūtītāja noteiktajai kontaktpersonai.
3.7. Reizi mēnesī Pretendentam jānodrošina statistiku par iepriekšējo 30 dienu periodā
veiktajām pārbaudēm, kurā jāiekļauj sekojošu informāciju: elektrodrošības un funkcionālo
pārbaužu skaits, kas tika veikts iepriekšējā mēnesī, attiecīgo pārbaužu neatbilstības
procents.
3.8. Reizi pusgadā Pretendentam jānodrošina statistiku par iepriekšējo 6 mēnešu periodā
veiktajām pārbaudēm, kurā jāiekļauj sekojošu informāciju: elektrodrošības un funkcionālo
pārbaužu skaits, kas tika veikts iepriekšējo 6 mēnešu laika posmā, attiecīgo pārbaužu
neatbilstības procents. Neatbilstības daļu pa ierīču tipiem. Neatbilstību skaita dinamiku pa
mēnešiem.
3.9. Par līguma izpildi atbildīgās personas:
3.9.1. No Pasūtītāja puses: IT un medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs, _____,
tālr.: _____.
3.9.2. No Izpildītāja puses: valdes priekšsēdētājs ____, tālr.: 66116555; ____
4. Līguma darbības termiņš un izbeigšana
4.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un tā darbības laiks ir 24 (divdesmit četri)
mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšējā brīdinājuma atkāpties no Līguma, ja
Izpildītājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai pārkāpis
Līguma noteikumus, kas radījis būtiskas sekas Pasūtītājam. Šādā gadījumā Izpildītājam ir
pienākums Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam ar to radušos zaudējumus.
4.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot
Pasūtītājam vismaz 30 dienas iepriekš un samaksājot līgumsodu 10% (desmit procenti)
apmērā no Līguma 1.2.punktā norādītās Līguma summas.
4.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai Līgumā noteiktajā
kārtībā.

4.5. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt
Līgumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
4.5.1. Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja
Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 ( desmit ) dienu laikā pēc attiecīga
rakstiska –Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.
4.5.2. Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai maksātnespējas process.
4.5.3. Izpildītājs nav izpildījis Līguma 7.2. punktā noteiktās saistības.
4.6. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt
Līgumu, ja Pasūtītājs kavējis rēķina apmaksu vismaz 30 dienas.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku
brīdinājumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem vai Piegādātājs nevar izpildīt Līgumu tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
4.8. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir
Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
4.9. Izbeidzot Līgumu, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski
izpildīto pakalpojumu - darba apjomu un vērtību. Parakstot aktu, puses ņem vērā veiktā
pakalpojuma kvalitāti. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītu un pieņemto
pakalpojumu. Veicot samaksu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu vai radītos
zaudējumus.
4.10. Grozījumi iepirkuma līgumā veicami ievērojot Publiskā iepirkuma likuma
noteikumus.
5. Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1.1. Saskaņot Iekārtu apsekošanas iespējas ar Izpildītāju;
5.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam rakstiskas pretenzijas;
5.1.3. Pasūtītājs sniedz Izpildītājam pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
informāciju 5 (piecu) dienu laikā no Izpildītāja rakstiska (e- pasta) pieprasījuma
saņemšanas brīža. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē izmaiņas Izpildītājam sniegtajā
informācijā, Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt par izmaiņām Izpildītāju.
5.1.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja paskaidrojumus par ikvienu
pakalpojuma veikšanas gaitā realizēto aktivitāti.
5.1.5. Pasūtītājam ir tiesības nodrošināt uz pakalpojuma sniegšanas laiku kompetentu
atbaidīgo speciālistu.
5.1.6. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi sniegtos
pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.2.1. Izpildītājs nodrošina sniegtā pakalpojuma augstu kvalitāti saskaņā ar Līguma
noteikumiem un tā pielikumiem.
5.2.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju no Pasūtītāja, kas
nepieciešama pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.
5.2.3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz Pasūtītājam informāciju par
līguma izpildes gaitu.
5.2.4. Izpildītājs veic un nodot pakalpojuma izpildi Pasūtītājam Līguma noteiktajā
kārtībā.
5.2.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam izdevīgā
laikā, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju Pakalpojuma sniegšanas laiku.

5.2.6. Izpildītājs apņemas nekavējoši rakstveidā paziņot Pasūtītājam par apstākļiem,
kas traucē vai varētu traucēt Līguma izpildi.
6. Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas kārtība
6.1. Pakalpojums uzskatāms par pabeigtu un nodotu Pasūtītājam, ja ir abpusēji parakstīts
pakalpojuma izpildes pieņemšanas- nodošanas akts, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam
Izpildītājs, norādot pārbaudīto iekārtu skaitu katrā izbraukuma reizē.
6.2. Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības vai kādus citus defektus Izpildītāja sniegtajos
pakalpojumos, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc Izpildītāja darbu
trūkumu, nepilnību vai kādu citu defektu novēršanas.
6.3. Pakalpojumu sniegšanas izpildei Pasūtītājam jānodrošina Izpildītājs ar netraucētu
pieeju iekārtām Pušu saskaņotā laikā visā šī Līguma darbības laikā.
6.4. Izpildītājam pieņemšanas- nodošanas aktā norādītie trūkumi, nepilnības jānovērš
piecu darba dienu laikā pēc to konstatēšanas.
7. Garantijas
7.1. Izpildītājs garantē kvalitatīvu un objektīvu pakalpojuma veikšanu, organizējot savu
darbu atbilstoši uz pakalpojumu attiecināmo standartu prasībām.
7.2. Izpildītājs, saņemot rakstisku paziņojumu no Pasūtītāja, uzņemas par saviem
līdzekļiem novērts pakalpojuma sniegšanas laikā radušos trūkumus vai neatbilstību
Līgumam vai normatīvo aktu prasībām.
7.3. Garantēt sniegto Pakalpojumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem
regulējošo jomu normatīvajiem aktiem. Garantēt, ka Izpildītājs ir tiesīgs sniegt
Pakalpojumu visā Līguma darbības laikā.
7.4. Izpildītājs ievēro un apņemas ievēros visas spēkā esošās Latvijas Republikā ieviestās
starptautiskās sankcijas un noteiktās nacionālās sankcijas.
8. Pušu Atbildība
8.1. Izpildot Līgumu, Puses vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iekārtu
uzbūves un drošības ekspluatācijas noteikumiem, izgatavotājrūpnīcas instrukcijām un
citiem tehniskās uzraudzības normatīvajiem dokumentiem.
8.2. Par jebkura Līgumā norādītā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu
Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās
līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātāja pienākošās
samaksas par Darbu izpildi.
8.3. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības piemērot
Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu,
bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās līguma summas.
8.4. Ja Izpildītājs kavē jebkuru līguma izpildes termiņu vairāk par 5 (piecām) dienām, tad
Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums maksāt
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.
8.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse,
kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
8.6. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem
vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas
(Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas
padara neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.
8.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk.
degvielas, elektroenerģijas, u.c. cenu paaugstināšanās, valūtas kursu svārstības, un citi
tamlīdzīgi biznesa riski.

8.8. Ja Izpildītājs Līguma izpildes ietvaros fizisko personu datu apstrādei izmanto (nomā,
patapina u.tml.) citas personas īpašumā esošus tehniskus resursus (darbstacijas, serverus
utt.), tas pilnībā uzņemas atbildību par šo tehnisko resursu atbilstību visām normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām attiecība uz fizisko personu datu apstrādes drošumu.
8.9. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un pēc Līguma termiņa beigām neizpaust
trešajām personām nekādu Līguma izpildes laikā iegūto fizisko personu datus saturošo
informāciju. Minētais pienākums attiecas arī uz Izpildītāja darbiniekiem. Izpildītājs
nodrošina, ka tā darbinieki paraksta attiecīgus saistību rakstus par šajā Līgumā noteikto
konfidencialitātes prasību izpildi (ja vien šīs prasības jau nav iekļautas Izpildītāja
darbinieku darba līgumos).
9. Citi noteikumi
9.1. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti
par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.
9.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai
bez citu Pušu piekrišanas.
9.3. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā
statusa, adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.
9.4. Visi šī Līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstveidā un tos ir
parakstījuši abu Pušu pilnvaroto personu pārstāvji.
9.5. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp pusēm pārrunu
ceļā, kas tiek noformēts rakstiski, tiek atrisināti LR tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
9.6. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.7. Līgumam ir pievienotie pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa :
9.7.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”
9.7.2. 2. pielikums „Finanšu piedāvājums”
10. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
” CĒSU KLĪNIKA”
Reģ. Nr. LV44103057729,
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101
Norēķ. konts Nr.
LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka
UNLALV2X
tālr. 64125730
e-pasts: info@cesuklinika.lv
www.cesuklinika.lv

PIEGĀDATĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„INLAB”
Reģ. Nr. 40103522689, Meža iela 4,
Rīga, LV- 1048
Norēķ. konts Nr.
LV32HABA0551032885836
A/S “Swedbank”
HABALV22
Tālr.: 66116555; 28645645
e-pasts: info@inlab.lv

Valdes priekšsēdētāja ______

Valdes priekšsēdētājs ______

_______________________

______________________

