LĪGUMS Nr. 12.1-10/186
par pasažieru automobiļu šoferu pakalpojumiem 2019. gadā
Rīgā,

21.12.2018

Veselības ministrija, reģistrācijas Nr. 90001474921, valsts sekretāra p.i. Dainas MūrmanesUmbraško personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem
Nr. 286 „Veselības ministrijas nolikums”, turpmāk – “Pasūtītājs”, no vienas puses un
Latvijas Republikas Saeimas autobāze, reģ. Nr.90000039056, tās Remontdarbnīcu vadītāja
Jāņa Odiņa personā, kurš rīkojas saskaņā Latvijas Republikas Saeimas Administrācijas 2018. gada
4. decembra rīkojumu Nr. 812-14-13/18, turpmāk – „Izpildītājs”, no otras puses,
abi kopā turpmāk – “Puses”, atsevišķi – “Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Pasažieru automobiļu
šoferu pakalpojumi 2019. gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VM 2018/30) rezultātiem, noslēdz
šādu līgumu ar pielikumiem, turpmāk – „Līgums”, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS un SUMMA
Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz Pasūtītājam pasažieru
automobiļu šoferu pakalpojumus, izmantojot Pasūtītāja lietošanā esošos automobiļus VW Passat
(valsts reģistrācijas Nr. ______), VW Passat (valsts reģistrācijas Nr. _______) un VW Sharan (valsts
reģistrācijas Nr. ______), ko vada Izpildītāja norīkotie šoferi (turpmāk – automobiļu šoferi), saskaņā
ar Līguma 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Pakalpojumi).
1. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMCENA un NORĒĶINU KĀRTĪBA
1.1. Līgums ir noslēgts līdz 2019. gada 25. jūlijam, nepārsniedzot Līguma kopējo summu EUR
41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) bez pievienotās
vērtības nodokļa normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN).
1.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā piesaka Pakalpojumus pēc nepieciešamības. Līguma darbības
laikā Pasūtītājam ir tiesības neizmantot Pakalpojumus Līguma kopējās summas apmērā.
1.3. Pasūtītājs par Pakalpojumu izmantošanu maksā Izpildītājam _______ EUR mēnesī, kas sastāv
no pamatsummas _______ EUR un 21% pievienotās vērtības nodokļa _______ EUR atbilstoši
Pakalpojumu izdevumu aprēķinam saskaņā Līguma 2. pielikumu „Izmaksas”.
1.4. Par automobiļu šoferu darbu nakts stundās, svētkos, virsstundu un komandējumu izdevumu
samaksa notiek tikai atsevišķās situācijas un tikai vienojoties ar Pasūtītāju.
1.5. Pasūtītājs Līguma 3.1. punktā noteikto samaksu veic 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc
Izpildītāja rēķina saņemšanas.
1.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecas
desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darbdienu.
2. PUŠU SAISTĪBAS un ATBILDĪBA
2.1. Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam nepārtrauktus Pakalpojumus visā Līguma darbības laikā.
2.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītājām atbilstošus Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem
un Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” noteiktajā kārtībā.
2.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītāja iesniegtos rēķinus par saņemtajiem Pakalpojumiem
saskaņā ar Līguma 2. nodaļā noteikto kārtību.
2.4. Pasūtītājs nodrošina Līguma 1. punktā minēto automobiļu tehnisko stāvokli atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.5. Izpildītājs ievēro Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus atbilstoši Līguma priekšmetam.
2.6. Pasūtītājs nodrošina automobiļu šoferiem drošus darba apstākļus.
2.7. Izpildītājs izraksta ceļazīmes Pasūtītāja izmantotajiem automobiļiem un iesniedz Pasūtītājam
Izpildītāja apstiprinātas ceļazīmju kopijas. Ceļazīmēs tiek norādīts Pakalpojuma sniegšanas
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datums, laiks, maršruts un nobraukums (km), bet Pasūtītājs nodrošina ar Pasūtītāja pārstāvja
parakstu, kurš izmantojis Pakalpojumu, parakstu apliecināt ierakstus ceļazīmē.
Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Izpildītāja automobiļa šoferi ar Līguma
1. punktā minētajam automobilim piesaistīto degvielas uzpildes karti.
Izpildītājs Pakalpojumu sniegšanai drīkst norīkot tikai tādus automobiļu šoferus, kuri pilnībā
atbilst Līguma 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, un par kuriem ir
sniegta informācija Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim/kontaktpersonai.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, vai Līguma izpildē tiek nodarbināti tie pasažieru automobiļu
šoferi, par kuriem Izpildītājs ir sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim.
Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Līguma izpildē nodarbina pasažieru automobiļu šoferus,
kuri neatbilst Līguma 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, Izpildītājs
pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta)
apmērā no Līguma kopējās summas par katru šādu gadījumu.
Ja Izpildītājs nav nodrošinājis Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Pasūtītāja
pilnvarotais pārstāvis un paraksta trūkumu aktu, informējot par to Izpildītāju, un Izpildītājs
pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no
Līguma kopējās summas par katru šādu gadījumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju
no saistību izpildes pilnā apjomā, ja Pakalpojums ir joprojām nepieciešams.
Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kurus radījuši Izpildītāja norīkotie automobiļu šoferi.
Pasūtītājam ir tiesības samazināt kādu no maksājumiem, ko Pasūtītājs Līguma apņēmies
maksāt Izpildītājam, Izpildītāja piekrītošā līgumsoda apmērā.
Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas
nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja
paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus apstākļus: karš, nemieri,
teroristu darbības, dabas katastrofas un citi tamlīdzīgi apstākļi.
Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darbdienu laikā par
to paziņo otrai Pusei.
3. KONFIDENCIALITĀTE

3.1. Izpildītājs apņemas neizpaust informāciju trešajām personām, kas tam Pakalpojumu
sniegšanas laikā tieši vai netieši kļūst zināma par Pasūtītāju, tā darbiniekiem, izņemot
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus vai gadījumus, kad tas nepieciešamas Pakalpojumu
sniegšanai.
3.2. Izpildītājs nodrošina, automobiļu šoferi, apņemas neizpaust informāciju trešajām personām,
kas tiem Pakalpojumu sniegšanas laikā tieši vai netieši kļūst zināma par Pasūtītāju, tā
darbiniekiem, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus vai gadījumus, kad tas
nepieciešamas Pakalpojumu sniegšanai.
4. DOMSTARPĪBAS un STRĪDI
Jebkuru domstarpību un strīdu gadījumā tie tiks vispirms tiks risināti Pušu sarunu ceļā un bez
jebkādas mediju un publisku paziņojumu izmantošanas. Ja strīdu nav iespējams atrisināt 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, jebkura no Pusēm var vērsties Latvijas Republikas tiesā Rīgas
pilsētā. Strīds izskatāms latviešu valodā un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
5. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA un CITI NOTEIKUMI
5.1. Šis Līgums stājas spēkā no 2019. gada 1.janvāra un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
5.2. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, Pusēm par
to savstarpēji rakstveidā vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stājas spēkā tad,
kad tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi ar to
parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
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5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja to nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma
izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš
nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam. Šajā gadījumā Pasūtītājs un Izpildītājs izvērtē
sniegto Pakalpojumu apjomu un vienojas par savstarpējo norēķinu veikšanu.
5.5. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
5.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos,
sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par
izmaiņām attiecībā uz pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par
izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei.
5.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
5.8. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, katrs uz 5 (piecām) lpp. Katrai no
Pusēm ir viens Līguma eksemplārs. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5.9. Līgumam ir pievienots Līguma 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” un Līguma 2. pielikums
“Izmaksas”. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. KONTAKTPERSONAS
6.1. Pasūtītāja pilnvarotājs pārstāvis/kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Pusi un uzrauga
(koordinē) kvalitatīvu Līguma izpildi ir Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta
Saimniecības nodaļas vecākais referents Jānis Bloks.
6.2. Izpildītāja pilnvarotājs pārstāvis/kontaktpersona, kura kontaktējas ar otru Pusi un uzrauga
(koordinē) kvalitatīvu Līguma izpildi ir Latvijas Republikas Saeimas autobāzes Transporta
ekspluatācijas nodaļas vadītājs Aivars Ozoliņš.
6.3. Puses apņemas savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām pilnvaroto personu sastāvā vai
atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
7. PUŠU REKVIZĪTI un PĀRSTĀVJU PARAKSTI
Puses ir atbildīgas par to, lai otra Puse tiktu savlaicīgi informēta par izmaiņām Pušu rekvizītos.
Pasūtītājs:
Veselības ministrija
Reģ. Nr. 90001474921
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV17TREL2290562020000

Izpildītājs:
Latvijas Republikas Saeimas autobāze
Reģ. Nr. 90000039056
Adrese: Skanstes iela 6, Rīga, LV-1013
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV52TREL2020003003000

________________ /D. Mūrmane-Umbraško/
Valsts sekretāra p.i.

__________________ /J. Odiņš/
Remontdarbnīcu vadītājs
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