Līgums Nr. 3-29/2015-9
Jelgavā, 2015.gada 10.septembrī
SIA “Jelgavas poliklīnika”, reģ. Nr.41703007095, valdes locekles Guntas Arnītes personā, kura
rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses,
un
Iveta Bičevska, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu (...),
nodokļu maksātāja adrese: (...), turpmāk saukts – Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Līdzēji,
pamatojoties uz sarunu procedūras „Ultraskaņas izmeklēšanas pakalpojumu ginekoloģijā
sniegšana”, identifikācijas Nr. JP 2015/8 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Ivetas Bičevskas
iesniegto piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par
sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sniegt ultraskaņas izmeklēšanas pakalpojumus
ginekoloģijā atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam, Pasūtītāja norādītajā laikā un vietā, atbilstoši
Līguma nosacījumiem (turpmāk - Pakalpojumi).
2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītājs uzsāk Pakalpojumu sniegšanu ar 2015.gada 10.septembri.
2.2. Izpildītājs saglabā no Pasūtītāja iegūtās informācijas konfidencialitāti, gādā un atbild par
jebkura veida informācijas (rakstiskas, elektroniskas u.c.) saglabāšanu un nenodošanu
trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas un pēc Pasūtītāja pieprasījuma
jebkurā brīdī Līguma darbības laikā nodod Pasūtītājam no tā saņemtos dokumentus, to
kopijas, kā arī jebkurus citus informācijas nesējus. Izbeidzot Līgumu, Izpildītājs
nekavējoties nodod Pasūtītājam visus Līguma darbības laikā saņemtos dokumentus un/vai
materiālus.
2.3. Izpildītājam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja mantu, kas nodota viņa
glabāšanā un veikt visas nepieciešamās darbības zaudējumu novēršanai, kā arī zaudējumu
atlīdzināšanai, ja tādi būs radušies.
2.4. Izpildītājs ņem vērā Pasūtītāja piezīmes un vēlmes attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu,
neveic jebkādas darbības, kurām nepiekrīt Pasūtītājs vai, kuras ir pretrunā ar Pasūtītāja
interesēm.
2.5. Izpildītājs, Pasūtītāja norādītā termiņā, novērš trūkumus sniegto Pakalpojumu kvalitātē,
ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus, ja Pasūtītāju neapmierina Izpildītāja sniegto
Pakalpojumu kvalitāte.
2.6. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām, ja
vien Pasūtītājs rakstveidā nav apstiprinājis citādi.
2.7. Līguma 1.punkta uzdevuma realizēšanai Izpildītājs apņemas veikt sekojošas darbības:
2.7.1. pieņemt ambulatori pacientus no Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD)
piešķirtajiem līdzekļiem, sniedzot Līguma pakalpojumus atbilstoši savai kvalifikācijai;
2.7.2. pieņemt ambulatori pacientus, sniedzot maksas pakalpojumus, pēc SIA “Jelgavas
poliklīnika” apstiprināta maksas cenrāža.
2.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt pacienta slimību profilaksi, izmeklēšanu un ārstēšanu
atbilstoši saslimšanai un normatīvajiem aktiem, rūpējoties par saslimšanas nepieļaušanu vai
pacienta iespējami ātrāku izveseļošanos, kā arī ievērot normatīvos aktus, kas attiecas uz
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veselības aprūpes organizāciju, pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanu.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs katra mēneša piektajā datumā, par iepriekšējo kalendāro mēnesi pieņem Izpildītāja
kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus, par ko tiek parakstīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts
(1.pielikums) un norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Izpildītāja
piestādīto rēķinu.
3.2. Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju un informāciju, kas
nepieciešama Pakalpojuma izpildei.
3.3. Pasūtītājs apņemas veikt Līguma 4.1.punktā noteikto samaksu par sniegtajiem
Pakalpojumiem Līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.
3.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus, lai Izpildītājs varētu
profesionāli un kvalitatīvi pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.
4.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Samaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem, ko paredz šī Līguma priekšmets ir 50%
(piecdesmit procenti) no ieņēmumiem par punktos 2.7.1. un 2.7.2. veikto darbu un
pacientu iemaksām.
4.2. Līguma kopējā summa sastāda 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi), turpmāk –
Līguma kopējā summa.
4.3. Pasūtītājs Izpildītājam samaksā šādā kārtībā:
Izpildītājs kopā ar darbu pieņemšanas nodošanas aktu līdz katra mēneša piektajam datumam
iesniedz Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēnesī apkalpoto pacientu skaitu un
rēķinu. Pēc darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas,
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam rēķinā norādīto summu, pārskaitot uz Izpildītāja norēķinu
kontu 25 (divdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Pasūtītājs 15
(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā ir tiesīgs apstrīdēt Izpildītāja iesniegto atskaiti un
rēķinu, iesniedzot Izpildītājam rakstisku pretenziju.
4.4. Izpildītājs pats ir atbildīgs par nodokļu maksājumu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
4.5. Pasūtītājs garantē apmaksāt NVD sniegto pakalpojumu apjomu tikai saņemto līdzekļu
ietvaros. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem samaksa tiks veikta pilnā apjomā.
4.6. Līdzēji vienojas par norēķinu periodu – katru kalendāro mēnesi.
4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumu no Izpildītāja rēķina, ja Izpildītājs ir radījis jebkāda
veida zaudējumus Pasūtītājam. Par šāda ieturējuma pamatotību Pasūtītājs rakstiski informē
Izpildītāju.
5.

PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

5.1. Visas pretenzijas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Līdzēji viens otram iesniedz
rakstiski un risina, abpusēji vienojoties. Ja ievērojot Līgumu, izlīgums nav sasniedzams 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc strīda rašanās, tad strīds risināms saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
5.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību izpildi, kā arī par zaudējumu rašanos otram
Līdzējam vai trešajai personai, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
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5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvo aktu prasībām atbilstoša, kvalificēta un speciāli atestēta
personāla izmantošanu.
5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par nepamatoti saņemtiem finanšu līdzekļiem no Pasūtītāja klientiem,
šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums atgriezt nepamatoti saņemtos finanšu līdzekļus.

6.

LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

6.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījuši abi Līdzēji un ir noslēgts uz laiku līdz Līguma
4.2.punktā noteiktās summas sasniegšanai.
6.2. Izpildītājs ir tiesīgs uzteikt Līgumu pirms termiņa 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstveidā
brīdinot Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs uzteikt Līgumu pirms termiņa par to Izpildītāju
rakstiski informējot 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms
termiņa par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
6.3. Ja Izpildītājs nepilda savus ar Līgumu uzņemtos pienākumus, vai nepilda tos pienācīgā
kvalitātē un ar pienācīgu profesionālo rūpību, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji
lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
6.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam nav jāizmaksā Izpildītājam atlikusī
Līguma summa.
7.

NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kas iestājušies
ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Par nepārvaramas varas
apstākļiem Līguma ietvaros tiks uzskatītas: dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime,
zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, valdības lēmumi
vai citi, no līdzējiem neatkarīgi notikumi, kurus līdzējiem nebija iespējams ne paredzēt, ne
novērst, ne ietekmēt, bet kuru iestāšanās fakts padara Līguma saistību izpildi par objektīvi
neiespējamu. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par tik ilgu laiku, cik
ilgi pastāvējuši iepriekš atrunātie apstākļi.
7.2. Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, rakstiski jāinformē par to otrs Līdzējs
3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Līdzējam, kas
nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, pēc cita līdzēja pieprasījuma jāiesniedz izziņa vai
cits dokuments, ko izsniegušas kompetentas iestādes un, kura satur konkrēto nepārvaramas
varas apstākļu iestāšanās apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nav izpildāms ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem
mēnešiem, tad katram līdzējam ir tiesības vienpusēji atteikties no tālākas Līguma saistību
izpildes.

8.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Līgums ir sastādīts un interpretējams atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Attiecībās un
prasījumos, kas starp Līdzējiem var rasties Līguma sakarā, bet Līgumā nav atrunāti, Līdzēji
vadās pēc Civillikuma noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
kas nosaka šādas attiecības vai prasījumus.
8.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem vai kāda to daļa kļūst spēkā neesoša un nepiemērojama
jebkāda iemesla dēļ, šāds noteikums vai tā daļa izslēdzama no Līguma. Pārējie Līguma
noteikumi vai tā daļas paliek spēkā un, Līdzējiem vienojoties, grozāmi vai papildināmi
3

ciktāl tas ir nepieciešams, lai saglabātu to spēkā esamību. Līgums bez izslēgtajām daļām
interpretējams tā, lai, ievērojot spēkā esošos likumus, varētu īstenot mērķi, kura sasniegšanai
Līdzēji noslēguši Līgumu.
8.3. Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti
par Līguma noteikumiem. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt Līdzējiem savstarpēji
rakstiski vienojoties. Vienpusēja Līguma grozīšana, papildināšana vai pirmstermiņa
izbeigšana, izņemot Līgumā un normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tādi īpaši
paredzēti, nav iespējama.
8.4. Visi Līgumā paredzētie paziņojumi, informācija, ziņas un citi sūtījumi, noformējami
rakstveidā un nosūtāmi uz zemāk minētām Līdzēju adresēm, un tiek uzskatīti par
saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai pa faksu ar saņemšanas apstiprinājumu, vai trīs
dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu
nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, katrs Līdzējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot
otram Līdzējam par izmaiņām.
8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām, tai skaitā Darbu pieņemšanasnodošanas akts (1.pielikums) uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.
9.

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA „Jelgavas poliklīnika”
VRN 41703007095
Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava
A/S „Swedbank”
Konts: LV34HABA 0551022057205
Kods: HABALV2X
Tālr: 63084500
e-pasts: jp@jelgavas poliklīnika.lv

Iveta Bičevska
Kods (...)
Adrese: (...)

____________________________
G.Arnīte

________________________________
I.Bičevska
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