LĪGUMS
Par esošā lifta demontāžu un utilizāciju, jauna lifta piegādi, uzstādīšanu un
uzturēšanu
Nr.________________________
Rīgā, 2016.gada 25.augustā
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, vienotais reģ. Nr. 90000058752, tā
direktora Egila Harasimjuka personā, kurš darbojas uz Ministru kabineta 2004.gada
7.septembra noteikumu Nr.776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums”
pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un
SIA “RECEPT-HOLDING LIFTS”, reģistrācijas Nr. 40003180117, tā valdes
locekļa Anatolija Kulika personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk –
IZPILDĪTĀJS), no otras puses,
katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti – Puse/Puses, noslēdz sekojošu
līgumu (turpmāk – Līgums), pamatojoties uz iepirkuma “Lifta nomaiņa un uzturēšanas
pakalpojuma nodrošināšana Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā Hipokrāta
ielā 2, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr:VTMEC 2016/3 rezultātiem.
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS.
PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt esošā lifta demontāžu un
utilizāciju, jauna lifta piegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu Hipokrāta ielā 2, Rīgā saskaņā
ar Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija/Finanšu prasības”, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI.
2.1. Esošā lifta demontāžas un utilizācijas, jauna lifta piegādes, uzstādīšanas un
uzturēšanas darbu kopējā cena (Līguma kopējā summa) saskaņā ar Līguma
1.pielikumu ir 30106,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts seši euro un nulle centi),
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts
saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. Līguma kopējā summa ar
PVN sastāda 36428,26 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro
un divdesmit seši centi).
2.2. PASŪTĪTĀJS iemaksā avansu 8736,34 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit seši euro un trīsdesmit četri centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa
sastāda 10570,97 EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas un
rēķina saņemšanas.
2.3. PASŪTĪTĀJS maksā 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro
un nulle centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 1754.50 EUR), 5
(piecu) dienu laikā pēc esošā lifta demontāžas, pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.4. PASŪTĪTĀJS maksā 8736,33 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši
euro un trīsdesmit trīs centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 10570,96
EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc jaunā lifta uzstādīšanas, pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.5. PASŪTĪTĀJS maksā 8736,33 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši
euro un trīsdesmit trīs centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 10570,96
EUR), 5 (piecu) dienu laikā pēc visu darbu pabeigšanas dienas. Par visu darbu
pabeigšanas dienu uzskatāma diena, kad jaunais lifts ir nodots neatkarīgai ekspertu

iestādei un IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM pieņemšanas-nodošanas aktu,
rēķinu un apliecinājumu par jaunā lifta reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā.
2.6. PASŪTĪTĀJS maksā 2 447,00 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi
euro un nulle centi), neieskaitot PVN (kopā ar PVN summa sastāda 2960,87 EUR),
par lifta uzturēšanu (tehniskajām apkopēm un pārbaudēm) par visu garantijas periodu
(36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem), 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu
pabeigšanas dienas un rēķina saņemšanas.
3.
LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
3.1. Līguma 1.punktā noteiktos darbus (izņemot lifta uzturēšanu) IZPILDĪTĀJS veic
līdz 2016.gada 27.novembrim (pēdējā diena), ievērojot šādus darba izpildes
nosacījumus:
3.1.1. esošā lifta demontāža tiek veikta 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā;
3.1.2. jaunā lifta uzstādīšana tiek veikta 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā;
3.1.3. jaunā lifta nodošana ekspluatācijā ar apliecinājumu, ka lifts ir reģistrēts
bīstamo iekārtu reģistrā tiek veikta 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā.
3.2. Montāžas termiņš var tikt pagarināts, ja:
3.2.1.PASŪTĪTĀJS vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu. Tādā gadījumā Puses
to noformē rakstiski kā pielikumu pie šī Līguma;
3.2.2.iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus
IZPILDĪTĀJS Līguma noslēgšanas brīdī nevarēja un tam saprātīgi nevajadzēja
paredzēt, tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde, pie
nosacījuma, ka IZPILDĪTĀJS pats pie tā nav vainojams.
3.3. IZPILDĪTĀJS apņemas beigt darbus Līgumā paredzētajā termiņā ar noteikumu, ka
PASŪTĪTĀJS izpildījis visus šī Līguma nosacījumus.
3.4. Īpašuma tiesības uz Līguma priekšmetu pāriet PASŪTĪTĀJAM no IZPILDĪTĀJA
pēc Līguma 2. pielikuma “Darbu pieņemšanas-nodošanas akts” abpusējās parakstīšanas
un galīgās norēķināšanas par izpildītiem darbiem.
4.
PUŠU SAISTĪBAS.
4.1. IZPILDĪTĀJA pienākums ir veikt visus darbus savlaicīgi, labā kvalitātē un
termiņos saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
4.2. IZPILDĪTĀJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski brīdina
PASŪTĪTĀJU par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma
noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kavē vai apgrūtina šā Līguma
izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šā
Līguma punktu, IZPILDĪTĀJS zaudē tiesības atsaukties uz minētajiem apstākļiem kā
attaisnojumu līgumsaistību nepilnīgai vai nesavlaicīgai izpildei.
4.3. IZPILDĪTĀJS garantē darba drošības pasākumu un ugunsdrošības pasākumu
veikšanu un ievērošanu, ko paredz LR spēkā esošie normatīvie akti, kas attiecināmi uz
Līgumā paredzēto darbu apjomu. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par šo noteikumu
ievērošanu no savu darbinieku un piesaistīto apakšuzņēmēju puses un par to
neievērošanas rezultātā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.
4.4. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM lifta tehnisko dokumentāciju un
ekspluatācijas noteikumus latviešu valodā.
4.5. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt maksājumus atbilstoši Līguma 2.punktam.
4.6. PASŪTĪTĀJS nodrošina elektrobarošanas padevi līdz lifta vadības stacijai pirms
montāžas uzsākšanas.
4.7. Lai Līgums tiktu īstenots bez nevajadzīgas kavēšanās, Pušu pienākums ir
nodrošināt no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās Puses
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vārdā. Par kontaktpersonām tiem nozīmētas:
4.7.1. no PASŪTĪTĀJA puses: Administratīvā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Ilze Kreigere, tālr.67539035, e-pasts: ilze.kreigere@vtmec.gov.lv;
4.7.2. no IZPILDĪTĀJA puses: ražošanas direktors Viktors Teņajeva, tālr.
29264190, e-pasts: rhl@lift.lv.
5. LIFTA UZTURĒŠANA UN GARANTIJAS SAISTĪBAS.
5.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina lifta uzturēšanu (tehniskās apkopes un pārbaudes) visā
garantijas periodā atbilstoši lifta ekspluatācijas noteikumiem un citiem spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem. IZPILDĪTĀJS analizē lifta lietošanas intensitāti, tādejādi izvēlas
atbilstošu lifta tehniskās apkopes un pārbaudes biežumu. Lifta bojājumu gadījumos
IZPILDĪTĀJA pārstāvis nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā, ierodas
pie PASŪTĪTĀJA, lai novērstu lifta bojājumus.
5.2. IZPILDĪTĀJS pie pareizas ekspluatācijas un apkopes garantē uzstādītā lifta, no
jauna samontētās iekārtas, nomainīto detaļu un mezglu darbību 36 (trīsdesmit sešus)
mēnešus no darbu nodošanas brīža. Detaļas un mezglus, kurus nepieciešams nomainīt
garantijas laikā, IZPILDĪTĀJS nekavējoties ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā nomaina
par saviem līdzekļiem.
5.3. Garantijas laikā visas prasības par defektu novēršanu PASŪTĪTĀJS rakstiski
iesniedz IZPILDĪTĀJAM, kurš uzsāk defektu novēršanu divu dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas un nodrošina defektu novēršanu par saviem līdzekļiem.
Garantijas laiks tiek pagarināts par termiņu, kas vienāds ar laiku no paziņojuma
saņemšanas dienas līdz defekta novēršanas dienai.
5.4. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos
defektus (piemēram, iekārtas tīšs bojājums, vandālisms, neatbilstoša ekspluatācija,
stihiskas nelaimes), viņš par to rakstiski paziņo PASŪTĪTAJAM. Strīdus un
domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā, vai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.
PUŠU ATBILDĪBA.
6.1. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0,05 % no Līguma summas par
katru darbu izpildes termiņa pārsniegšanas dienu, bet ne vairāk, kā 10% no Līguma
kopējās summas.
6.2. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0,05 % no savlaicīgi
nepārskaitītās summas par katru termiņa pārsniegšanas dienu, bet ne vairāk, kā 10% no
Līguma kopējās summas.
6.3.Nekvalitatīvas lifta iekārtas piegādes un darbu izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS
sastāda Aktu un uzrāda pretenzijas IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības
pieprasīt nekvalitatīvas lifta iekārtas nomaiņu
6.4. Pretenzijas pamatotībai par nekvalitatīvas lifta iekārtas uzstādīšanu un
nekvalitatīvu darbu izpildi ir jābūt rakstveidā apstiprinātai no neatkarīga eksperta.
7.
LĪGUMA LAUŠANA.
7.1. Līgumu pirms termiņa un bez turpmākas izpildes var lauzt pēc abpusējas
vienošanās. Šādā gadījumā Puses norēķinās par faktiski paveikto darbu.
7.2. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu un uz IZPILDĪTĀJA rēķina nodot
darbu izpildi/ to pabeigšanu trešajām personām, ja IZPILDĪTĀJS nepilda šā Līguma
noteikumus, tai skaitā, neievēro darbu izpildes termiņus, un nepastāv neviens no šajā
Līgumā noteiktajiem IZPILDĪTĀJA saistību neizpildi attaisnojošajiem apstākļiem, un
IZPILDĪTĀJS nav novērsis Līguma pārkāpumu arī pēc rakstiska PASŪTĪTĀJA
brīdinājuma saņemšanas. Šādā gadījumā Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar
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PASŪTĪTĀJA paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas brīdi.
8.
VISPĀRĒJI NOTEIKUMI
8.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz visu līgumsaistību
izpildei.
8.2.
Visi Līguma papildinājumi un grozījumi stājas spēkā pēc to abpusējas
parakstīšanas, ir pievienojami Līgumam un izskatāmi par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
8.3.
Visi dokumenti, kas ir nodoti faksimila vai interneta ceļā, satur juridisku spēku.
8.4. Pēc šī Līguma parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti, sarakste un
iepriekšējie līgumi par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku, izņemot iepirkuma
piedāvājumu un nolikumu.
8.5.
Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā, puses risina sarunu ceļā, ja
vienošanās netiek panākta, Puses Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā
griežas vispārējās jurisdikcijas tiesā. Strīds tiek skatīts saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.6.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam)
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.
LĪGUMA PIELIKUMI.
9.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija/Finanšu prasības
9.2. Pielikums Nr.2- Pieņemšanas–nodošanas akta paraugs.
10.

PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI.

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Hipokrāta iela 2, Rīga, Latvija, LV-1038
Reģ. Nr. 90000058752
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV93TREL2290570006000
Tālrunis: 67539038
Fakss: 67539036
e-pasts: vtmec@vtmec.gov.lv
Kontaktpersona: Ilze Kreigere
Tālrunis: 67539035
PASŪTĪTĀJS:

SIA „ RECEPT-HOLDING LIFTS”
Pulka iela 14, Rīga, LV-1007
Reģ.Nr.40003180117
A/S „Swedbank”
Konta Nr.: LV23 HABA 0140 8038 8090 1
e-pasts: rhl@lift.lv
Kontaktpersona: Anna Ulanova
tālr.: 67148401, 29569431
fakss: 67148402

IZPILDĪTĀJS:

............................................../E.Harasimjuks/
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