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Līgums Nr.01-29/435 
 
Rīgā                                                                                                          2013. gada 21.novembrī. 
 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrēta 
Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, 
Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes 
locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, 
turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, un un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TSF KOMPĀNIJA”, 
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 17.martā ar reģistrācijas 
Nr.40003811304, Rīgā, Ūnijas ielā 78-49 (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās valdes locekļa Mihaila 
Frolova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, 
pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko 
iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „Telekomunikāciju infrastruktūras tehniskās 
apkopes pakalpojumi”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/30MP), noslēdza šādu iepirkuma 
līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt telekomunikāciju 
infrastruktūras tehniskās apkopes pakalpojumus PASŪTĪTĀJA norādītajā objektā: 
VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes iela 22, Rīga saskaņā ar 
tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājumā norādīto informāciju (pielikums 
Nr.1). 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 
2.1.1. veikt iekārtu darbības uzraudzību; 
2.1.2. savlaicīgi klientu informēt par bojātiem sistēmas elementiem; 
2.1.3. piegādāt un nomainīt bojātos sistēmas elementus; 
2.1.4. veikt iekārtu apkopi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1) 

un apsekošanu vienu reizi mēnesī; 
2.1.5. veikt visus nepieciešamos darbus, kas norādīti iekārtu tehniskajās pasēs. 

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas: 
2.2.1. nodrošināt IZPILDĪTĀJA darbinieku piekļūšanu objektā; 
2.2.2. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par līguma priekšmetā uzrādītajiem darbiem šī līguma 

noteiktajos apmēros, kārtībā un termiņos; 
2.2.3. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par darbiem, ja tādi, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska 

pieprasījuma, radīsies papildus līguma priekšmetā minētajiem. Šādu papildus 
darbu apstiprināšanai puses sastāda tāmi, kas kļūst par šā līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

 

3. GARANTIJAS 

3.1. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto darbu kvalitāti un savlaicīgu iekārtas darbības nepilnību 
novēršanu, nodrošinot speciālistu ierašanos iekārtas bojājuma vai darbības traucējumu 
gadījumā ne vēlāk kā 2 stundu laikā no izsaukuma brīža. 

3.2. IZILDĪTĀJS negarantē sistēmu kvalitatīvu darbību, ja: 
3.2.1. tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde; 
3.2.2. iekārtas tiek lietotas, pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus. 
3.2.3. iekārta ir guvusi bojājumus Pasūtītāja vai trešās personas darbības rezultātā. 
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4. CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

4.1. Līguma kopējā summa ir LVL 9999.84  (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi 
lati 84 santīmi), bez PVN/ EUR 14228.49 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit 
astoņi euro 49 centi). Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek 
maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam. 

4.2. Apmaksu par paveiktajiem darbiem PASŪTĪTĀJS veic saskaņā ar finanšu piedāvājumu 
līguma pielikumā Nr.2 un saņemtajiem rēķiniem. 

4.3. Rēķins tiek sastādīts pamatojoties uz veikto darbu aktu, kurā atzīmē izmantotos 
materiālus. Pēc darbu pabeigšanas un darba aktu parakstīšanas apmaksas termiņš – 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par savu ar šo līgumu uzņemto saistību pienācīgu un 
kvalitatīvu izpildi saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. 

5.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šī līguma 2.1.punktā noteiktās saistības, PASŪTĪTĀJS ir 
tiesīgs piedzīt līgumsodu 0.1% apmērā no neizpildīto darbu vērtības. 

5.3. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2.punktā noteiktās saistības, IZPILDĪTĀJS ir 
tiesīgs piedzīt līgumsodu 0.1% apmērā no nenomaksātās summas. 

 

6. DARBA DROŠĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka darbos iesaistītā personāla pasargāšana no nelaimes 
gadījumiem ir viņa pienākums. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot spēkā esošos LR 
normatīvos aktus. 

6.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba gaitā lietoto instrumentu, darbarīku, materiālu, 
stalažu, atbilstību drošības normām. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE) 

7.1. Abas līgumslēdzējas PUSES nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi 
vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram, 
likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti 
vai citi gadījumi. PUSE, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus 
informē otru PUSI par šiem apstākļiem 5 darba dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un 
norāda konkrētos apstākļus. 

7.2. LĪDZĒJAM, kurš nokļuvis Force Majeure apstākļos, par šādiem apstākļiem rakstiski 
jāpaziņo otram līdzējam. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas 
iestādes un, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.3. Rakstisku vienošanos LĪDZĒJI apliecinās, vai šādi  Force Majeure apstākļi traucē vai 
padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību 
turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. 
Līgumsaistību turpināšanas gadījumā LĪDZĒJI apņemas līgumsaistību termiņu 
pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu 
izraisīto kavēšanos. 

7.4. Ja 7.1. punktā minēto apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 
(trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad līdzējiem ir tiesības atteikties no šī Līguma 
izpildes. Līguma laušanas gadījumā katram LĪDZĒJAM ir jāatdod otram tas, ko tas 
izpildījis vai par izpildīto jāatlīdzina. 
 

8. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

8.1. Līgums stājas spēkā ar 2013. gada 21.novembri un darbojas līdz 2015.gada 
20.novembrim. 
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9. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem 
līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. 
LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā. 

9.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem. 

9.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas 
vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI 
(PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 

9.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā 
tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

9.5. IZPILDĪTĀJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA 
iepriekšējas piekrišanas. 

9.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 

9.6.1. No PASŪTĪTĀJA puses: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, 
tālr. 29495245, fakss 67392348, e-pasts: liberijs.pocs@tos.lv 

9.6.2. No IZPILDĪTĀJA puses: valdes loceklis Mihails Frolovs tālr.26510404, fakss 
67840002. 

9.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 
(septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM. 

9.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 6 lapām. Līgums sastāv no 
līguma teksta uz 3 lapām un diviem pielikumiem uz 3 lapām, kas ir šī Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

9.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA, un 
abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

10. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses 

 
PASŪTĪTĀJS: PĀRDEVĒJS: 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003410729 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916 
Kods: HABALV22 
Tel.67399300, fakss 67392348 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„TSF KOMPĀNIJA” 
Reģ. Nr. 40003811304 
Ūnijas iela 78-49, Rīga, LV-1084 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV15HABA0551012741958 
Kods: HABALV22 
Tel.26510404, fakss 67840002 
 

Valdes priekšsēdētāja:  

______________________                    Z.v 

Anita Vaivode  

Valdes locekle: 

Inese Rantiņa  _______________ 

  Valdes loceklis: 

____________________                Z.v.  

Mihails Frolovs 


