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SIA “Rīgas veselības centrs”, reģ. Nr. 50103807561, juridiskā adrese Spulgas iela 24, Rīga,
LV – 1058 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa
un valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze, no vienas puses, un
SIA “V&V VentMet laboratorija”, reģ. Nr.41203023153, juridiskā adrese Kuldīgas iela
127, Ventspils, LV-3601 (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes locekle
Verena Jonasa, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti Puses, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas,
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un
pamatojieties uz iepirkuma procedūras “Medicīnas iekārtu metroloģiskās un funkcionālās
pārbaudes, iekārtu verificēšana un kalibrēšana” (ID Nr. RVC 2017/25) rezultātiem, kurā Izpildītājs
atzīts par uzvarētāju iepirkuma 3. daļā “Medicīnas ierīču metroloģiskā verificēšana un kalibrēšana”,
noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja īpašumā esošo medicīnas ierīču metroloģisko verificēšanu un
kalibrēšanu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Līguma pielikumu.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) tiek noteikta
1216.30 EUR (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro un 30 centi).
2.2. Pakalpojuma cenas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma pielikumu. Pakalpojumu cenā tiek
iekļautas visas izmaksas (nodokļi, nodevas, transports, u.c.), kas saistītas ar Pakalpojuma
sniegšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
2.3. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Pakalpojuma
sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus pie šī
Līguma.
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.
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3. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un tā darbības laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši vai līdz
maksimālās Līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
4. Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas kārtība
4.1. Pakalpojumi tiek sniegti Pasūtītāja filiālēs. Pakalpojums tiek pieņemts ar starp Pasūtītāju un
Izpildītāju parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Par sniegto Pakalpojumu Izpildītājs iesniedz kalibrēšanas sertifikātu, pēc pieprasījuma
atkārtotās verificēšanas sertifikātu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3. 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.
4.4. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līgumu vecākā virsmāsa Ilona Ivanova, mob. 29525999,
e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv
4.5. Pilnvarotie pārstāvji, kas veiks nepieciešamās darbības (pieteiks darbus, veiks to pieņemšanu,
parakstīs nepieciešamos dokumentus) šī Līguma saistību izpildei ir katras Pasūtītāja filiāles
direktors :

Filiāle “Imanta” - Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīgā;

Filiāle “Iļģuciems” - Sēlpils ielā 15, Rīgā;

Filiāle “Ķengarags” - Kaņiera ielā 13, Rīgā;

Filiāle “Bolderāja” - Kapteiņu ielā 7, Rīgā;

Filiāle “Ziepniekkalns” – Spulgas iela 24, Rīgā;

Filiāle “Torņakalns” – Kokles ielā 12, Rīgā.
Iepriekšminēto filiāļu direktoru kontaktinformācija pieejama Pasūtītāja mājaslapā
www.rigasveseliba.lv sadaļā kontakti.
4.6. Pakalpojumu sniegšanas izpildei Pasūtītājam jānodrošina Izpildītājs ar:
4.6.1. netraucētu pieeju mērlīdzekļiem Pušu saskaņotā laikā tā filiālē visā šī Līguma darbības
laikā;
4.6.2. pēc Pakalpojuma sniegšanas tiks izstrādāts veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akts,
kurā tiek fiksēts pārbaudīto mērlīdzekļu skaits katrā izbraukuma reizē.
5. Izpildītāja pienākumi un tiesības
5.1. Nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam izdevīgā laikā, pirms tam saskaņojot ar
Pasūtītāju Pakalpojuma sniegšanas laiku.
5.2. Sniegt Pakalpojumu saskaņā ar verificēšanas un kalibrēšanas jomu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem un atbilstības novērtēšanas metodēm akreditācijas sfēras ietvaros.
5.3. Pakalpojuma sniegšanai nodrošināt savus darbiniekus ar normatīvo aktu prasībām atbilstošu
aprīkojumu un uzņemties atbildību par savu darbinieku darba drošības un ugunsdrošības
noteikumu ievērošanu. Iekārtām nodrošināta mērījumu izsekojamība līdz starptautiskiem
etaloniem saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025 un LVS EN ISO/IEC 17020 prasībām.
5.4. Garantēt sniegto Pakalpojumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
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aktiem. Garantēt, ka Izpildītājs ir tiesīgs sniegt Pakalpojumu visā Līguma darbības laikā.
5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksas termiņu, tad Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt
līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no rēķinā norādītās summas, par katru
nokavēto rēķina apmaksas dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no kavētā
maksājuma summas.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1. Nodrošināt Izpildītāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu Pakalpojuma sniegšanai, iepriekš
saskaņotā laikā.
6.2. Pieņemt un apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē darbu izpildi noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs
aprēķināt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas, par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
7. Nepārvaramas varas apstākļi
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru
nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata
dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora
aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
7.3. Pusei, kurai ir iestājušies neparedzētie apstākļi, nekavējoties jāinformē otru Pusi par šo
apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos.
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļai, uz kuru attiecas minētie apstākļi.
7.5. Ja Līgums tiek izbeigts līguma 7.4. punktā noteikto iemeslu dēļ, tad Pusei, kas izbeidz līgumu,
nav pienākums atlīdzināt ar līguma izbeigšanu un saistību neizpildi radītos zaudējumus, bet
Puses apņemas veikt savstarpēju norēķinu par jau saņemtajiem Pakalpojumiem.
8. Līguma grozījumi un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma
8.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti
rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski
paziņojot Izpildītājam, ja tiek konstatēts jebkurš no šiem apstākļiem:
8.2.1. Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt
uzņēmuma darbību;
8.2.2. pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība ir apturēta.
8.3. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, vienu mēnesi iepriekš rakstiski
brīdinot otru Pusi, ja tā nepilda Līgumā noteiktās saistības, kā arī citu svarīgu iemeslu dēļ.
8.4. Pušu reorganizācija un uzņēmuma pāreja nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, šī Līguma saistības pilna apjomā pāriet Puses
tiesību un saistību pārņēmējam. Par šajā punktā minēto apstākļu iestāšanos Puse brīdina otru
pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
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9. Citi noteikumi
9.1. Puses vienojas par Līguma izpildes laikā iegūtās informācijas konfidencialitātes ievērošanu un
neizpaušanu trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Šajā punktā noteiktie
ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem.
9.2. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, tai skaitā ar
vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Katra
Puse saņem vienu šī Līguma eksemplāru.
9.3. Visi šī Līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstveidā un tos ir parakstījuši
abu Pušu pilnvaroto personu pārstāvji.
9.4. 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.
9.5. Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un līgumsaistību
neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.6. Pusei jāpaziņo otrai Pusei par adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu 7 (septiņu) darba dienu
laikā.
9.7. Ar šī Līguma parakstīšanu tiek atcelti visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šī Līguma
priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.
9.8. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līguma, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
SIA “Rīgas veselības centrs”
Reģ. Nr.50103807561
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV13UNLA0050022263669

Izpildītājs:
SIA “V&V VentMet laboratorija”
Reģ. Nr. 41203023153
Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV – 3601
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV37UNLA0050016844138

________________________________
Valdes priekšsēdētāja Ineta Zīriņa

_________________________________
Valdes locekle Verena Jonasa

_______________________________
Valdes locekle Skaidrīte Vasaraudze
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