
Līgums Nr._____ 
Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana 

 

Cēsis,  

2018. gada 22. augusts 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” , Slimnīcas iela 9,  Cēsīs, Cēsu 

novads,  LV – 4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas Ingūnas 

Liepas personā, kura rīkojas  pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma ,turpmāk līguma 

tekstā saukta „Pasūtītājs” no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALTECO”,  Piebalgas iela 1A, Cēsis, Cēsu novads, LV-

4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 44103087418,  tās valdes priekšsēdētāja Laura Zviedrāna     

personā, kurš rīkojas uz  statūtu pamata- turpmāk līguma tekstā saukta „Izpildītājs” ,  no otras 

puses, kopā, turpmāk  kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz Iepirkuma „Automātiskās ugunsgrēka 

atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana” (identifikācijas Nr. CK 2018/13/9)  

rezultātiem, izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem,  noslēdz šāda satura 

līgumu, turpmāk- Līgums:   

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs  veic Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas 

(turpmāk- Sistēma) ierīkošanu, turpmāk viss kopā -Darbi, Pasūtītāja Objektā,  saskaņā ar Iepirkuma 

procedūras dokumentāciju- tehnisko specifikāciju ( Līguma Pielikums Nr.1), finanšu piedāvājumu, 

( Līguma Pielikums Nr.2) , Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un balss izziņošanas sistēmas 

ierīkošanas projektu. 

1.2. Pasūtītāja Objekts-  Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads,  Pasūtītāja  telpās  saskaņā tehnisko 

specifikāciju.  

1.3.Izpildītājam  Darbi  jāizpilda   120 (viens simts divdesmit)  kalendāro dienu laikā  no līguma 

noslēgšanas dienas. 

 

2. Līguma summa  un  norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa ir 35770.25  EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit 

eiro un 25 centi), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN)  21% ir 7511.75  EUR (septiņi 

tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro un 75 centi), kopējā līguma summa ar PVN ir 43282.00 EUR 

(četrdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit divi eiro un 00 centi). 

2.2. Līguma kopējā summā un Līguma 2. pielikumā norādītajās cenās  ir ietvertas visas izmaksas, 

kas saistītas ar  visu Darbu, materiālu, iekārtu un tehnikas izmaksām, t.sk. visas personāla un 

transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas,  visi būvniecības darbu sadārdzināšanās riski, kā arī 

visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, atļaujas no trešajām personām un 

jebkādi citi maksājumi, kas nepieciešami Līguma pilnvērtīgai, kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.  

2.3. Pasūtītājs par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītājam nodotajiem Darbiem veic apmaksu šādā 

kārtībā: 

2.3.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja  samaksā Izpildītājam  avansu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no 

Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājam  ir tiesības saņemt avansa maksājumu, 

ja vienlaikus ar avansa rēķinu Izpildītājs  iesniedz Pasūtītājam Līguma 4.8. punktam atbilstošu 

priekšapmaksas garantijas apdrošināšanas polisi un tās apmaksu pilnā apmērā apliecinošu 

dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju avansa 

maksājuma atmaksai. Avansa rēķinu Izpildītājs  var  iesniegt Pasūtītājam pēc Līguma 

parakstīšanas. 



2.3.2. Atlikusī Līguma summa Izpildītājam tiek samaksāta  divos maksājumos- starpmaksājums 

un gala  norēķins.  

2.3.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt starpmaksājuma norēķinu  par Izpildītāja  faktiskie 

veiktajiem darbiem,  kas nav lielāks par 70 %  ( septiņdesmit procentiem)  no Līguma 2.1. punktā 

noteiktās līguma summas,  ja Pasūtītājs ir veicis  vairāk kā  pusi no Līguma 1.1. punktā   

noteiktajiem darbiem.  Pasūtītājs  veic  starpmaksājumu 15  kalendāro  dienu laikā  no Izpildītāja 

rēķina saņemšanas, pamatojoties uz abu pušu parakstītu pieņemšanas- nodošanas aktu.  

2.3.4. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 15 kalendāro  dienu laikā skaitot no dienas, kad Izpildītājs  

ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Puses ir 

parakstījušas  Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu,  Izpildītājs  ir izrakstījis galīgo rēķinu un  

iesniedz Pasūtītājam Līguma 4.10 . punktam atbilstošu garantijas laika garantijas apdrošināšanas 

polisi un tās apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma 

beznosacījuma garantijas laika bankas garantiju.  

2.3.5. Galīgā norēķina  apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % (desmit  procentiem) no Līguma 

2.1. punktā noteiktās Līguma summas. No tās tiek atskaitīts izmaksātais avanss un 

starpmaksājums, kas izmaksāts Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.3.1. punktu un 2.3.3. punktu.  

 

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

3.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem 

Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina 

savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts 

ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Piegādātāja puses. 

3.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt no Piegādātāja Darbu  un neapmaksāt Piegādātāja rēķinus, 

ja:  

3.3.1. Sistēma neatbilst iepirkuma dokumentācijai; 

3.3.2. Sistēmas uzstādīšanas procesā konstatēti trūkumi; 

3.3.3.  Sistēma pēc uzstādīšanas nedarbojas; 

3.3.4. Sistēma neatbilst LR normatīvo aktu prasībām. 

 

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītājs   nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu 

izpildi, Izpildītājs  nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.  

4.2. Izpildītājs   nodrošina, ka visus Darbus Objektā vadīs un izpildīs darbinieki, kuri apmācīti un 

atestēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Izpildītājs  pienākumos arī  ietilpst: 

4.3.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu 

izpilde un ievērošana;  

4.3.2. tīrības un kārtības nodrošināšana Objektā visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un citu 

atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu; 

4.4. Izpildītājam  ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt 

pārskatu par Darbu izpildes gaitu Objektā. 

4.5. Izpildītājs  apņemas veikt Pasūtītāja  personāla apmācību Sistēmas   izmantošanā uz vietas.   

Apmācību jāvada sertificētam apmācību speciālistam saskaņā ar tehniskās specifikācijā 

izvirzītajām prasībām.  

4.6. Izpildītājam  ir tiesības pārtraukt darbus, ja Pasūtītājs traucē vai nenodrošina piekļuvi 

Objektam.  



4.7. Desmit dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas Izpildītājs  apņemas veikt būvniecības 

atbildīgo speciālistu un  būvdarbu civiltiesisko apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā 

kārtībā un apmēros un iesniegt  Pasūtītājam apliecinātas  polises  kopijas.   

4.8. Izpildītājs  apdrošina priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantiju vai saņem 

neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju avansa maksājuma atmaksai. 

Apdrošinājuma summa vai bankas garantijas summa,  ko izsniedz banka vai apdrošināšanas 

sabiedrība  ir ne mazāka par avansa summu. 

4.9. Būvniecības risku apdrošināšanai  attiecībā uz Līguma  Objektu  jābūt spēkā nepārtraukti visā 

Darbu izpildes termiņa garumā. 

4.10.  Pēc  Darbu nodošanas ekspluatācijā  Uzņēmējs Pasūtītājam 10 darba dienu laikā iesniedz 

garantijas laika apdrošināšanas polisi uz 2 gadiem 10 % apmērā no Līgumcenas. 

 

5. Darbu izpildes un pieņemšanas kārtība. 

5.1. Darbu izpildes termiņš 120 kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas.   

5.2. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildē: 

5.2.1.  Pasūtītāja kontaktpersona: Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Vilnis 

Briedis 29446262, e-pasts: vilnis.briedis@cesuklinika.lv 

5.2.2. Izpildītāja  kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Lauris Zviedrāns, e-pasts: 

birojs@alteco.lv, Tālr.:29283838.  

5.2.3. Darba organizāciju  Izpildītājs  saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvjiem.  

5.3. Darbus Pasūtītājs pieņem pēc  visa Darba apjoma  izpildes ar Aktu , ko sagatavo un iesniedz 

Izpildītājs. Pasūtītājs Aktu paraksta  5 darba dienu laikā  no tā saņemšanas dienas  vai  iesniedz 

Izpildītājam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.  

5.4. Līguma 5.3. punktā minētā atteikuma gadījumā Izpildītājs  5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kas nevar būt ilgāk par 20 darba dienām,  kurā tiks novērstas 

konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus. 

5.5.  Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts 

un parakstīts, ievērojot 5.3 punkta noteikumus.  

5.6. Pirms Akta parakstīšanas Izpildītājs kā neatņemamu Darbu sastāvdaļu iesniedz Pasūtītājam 

izpildu dokumentāciju: tehniskās shēmas, lietošanas instrukciju un citu dokumentāciju, kas 

noteikta tehniskajā specifikācijā.  

5.7. Darbi jāveic ievērojot Klīnikas  darba specifiku, pacientu intereses, Klīnikas darba režīmu 

un Klīnikas  darbinieku darba vajadzības.  

5.8. Darbi, kas jāveic nodaļās, kurās norit darbs, nedrīkst traucēt Klīnikas darbībā, tāpēc konkrēto 

Darbu izpildes laikus saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgajām personām. 

5.9. Īpašuma tiesības un ar tām saistītie pienākumi pāriet uz Pasūtītāju Darbu  pieņemšanas brīdī. 

Līdz Darbu  pieņemšanai visus riskus par Sistēmu  uzņemas Izpildītājs. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Par jebkura Līgumā norādītā Piegādātāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam 

ir tiesības piemērot Izpildītājam  līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas  par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās līguma summas. 

Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātāja  pienākošās samaksas par Darbu izpildi. 

6.2.  Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam  ir tiesības piemērot 

Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās līguma summas. 

6.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 5.1.punktā norādīto termiņu vairāk par 4 (četrām) nedēļām, tad 

Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu. Šajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums  maksāt līgumsodu 

10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas un atmaksāt saņemto avansu. 
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6.4.  Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura 

pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus. 

6.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā 

izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), 

t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu 

saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi. 

6.6.  Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, u.c. cenu paaugstināšanās, valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa 

riski.  

6.7. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista 

pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, 

Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs. 

Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu 

prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs. 

 

7. Garantijas laiks un defektu novēršana 

7.1. Darbu un pielietoto iekārtu,  materiālu garantijas laiks saskaņā ar tehnisko specifikāciju, no 

brīža, kad Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. 

7.2.  Garantijas laikā Izpildītājs  novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos izstrādājumu, 

materiālu, Darbu izpildes defektus šādā kārtībā:  

7.3. Desmit  darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītāja   paziņots  par atklātajiem defektiem,  

7.4.  Puses var vienoties par garāku defekta novēršanas termiņu, ja objektīvu šķēršļu dēļ, tehnisku 

vai tehnoloģisku,  konstatētie defekti nav novēršami 10 darba dienu laikā vai   papildus 

normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi, kuru termiņš nav atkarīgs no 

Piegādātāja.  

7.5. Gadījumā, ja Piegādātājs  uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs  par to nekavējoties 

rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad 

Izpildītājam   jāveic defektu novēršanas darbi. Izpildītāja   atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur 

sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas 

tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina, saskaņā ar Līguma 7.6. punktā noteikto kārtību.  

7.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līguma 7.1 un/vai 7.2 punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs 

ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst 

defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska 

brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no 

Izpildītāja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 4.10. punktā noteikto garantijas laika 

garantiju izmaksu segšanai. 

7.7. Garantijas laikam beidzoties, piekrīt   pēc Pasūtītāja pieprasījuma  un uz jaunā noslēgtā 

līguma pamata veikt Sistēmas  tehnisko apkalpošanu un remontu. 

7.8. Izpildītājam ir pienākums garantijas laikā bez atlīdzības nodrošināt Sistēmas  ražotāja 

norādīto profilaktisko apkopju veikšanu, to veikšanas laikus iepriekš rakstiski saskaņojot ar 

Pasūtītāju.  

 

8. Līguma darbības termiņš, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.  

8.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Pusēm rakstveidā  par to vienojoties. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai vai  pārkāpis  Līguma noteikumus. Šādā gadījumā Izpildītājam ir 

pienākums Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam ar to radušos zaudējumus. 



8.4. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma izpildes līdz Sistēmas  piegādei, par to rakstveidā 

paziņojot Pasūtītājam un samaksājot līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 

1.2.punktā norādītās Līguma summas. 

8.5. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu  

parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

8.6. Grozījumi iepirkuma līgumā veicami ievērojot Publiskā iepirkuma likuma  9. panta 

noteikumus. 

 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Pusēm  rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek 

risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc 

Pasūtītāja juridiskās adreses. 

 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti par 

spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.  

10.2. Nevienai no Pusēm  nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez 

citu Pušu  piekrišanas. 

10.3. Puses  5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, 

adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu. 

10.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei  pa vienam 

eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.5. Līgumam ir pievienotie pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa : 

10.5.1.  1.pielikums „Tehniskā specifikācija” 

10.5.2. 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” 

 

 

11. Pušu rekvizīti 

 

 

PASŪTĪTĀJS:     PIEGĀDATĀJS:          

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

” CĒSU KLĪNIKA” 

Reģ. Nr. LV44103057729, 

 Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads,  

  LV-4101 

Norēķ.konts Nr. 

LV11UNLA0050017396827 

A/S SEB banka  

tālr. 64125730; 64125895 fakss 64125785 

e-pasts: info@cesuklinika.lv  

www.cesuklinika.lv 

 

Valdes priekšsēdētāja I. Liepa 

 

_______________________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„ALTECO” 

Reģ. Nr. LV44103087418 

Piebalgas iela 1A,Cēsis, Cēsu novads,LV-

4101  

Norēķ. Konts Nr.  

LV52UNLA0050021031746 

A/S SEB banka  

tālr. 20022212; 29283838 

e- pasts: alteco@alteco.lv  

 

Valdes priekšsēdētājs L. Zviedrāns 

 

________________________ 

mailto:alteco@alteco.lv


 

 

 

 
 


