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LĪGUMS Nr. 20/09/2018-2-SIS 

 

Daugavpilī                                                                                          2018.gada 20.septembrī 

 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, 

Daugavpilī, tās valdes locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personās, kuri darbojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA “Norteks AE”, reģistrācijas Nr.41503018541, juridiskā adrese Muitas ielā 3E, Daugavpilī, tās 

valdes locekļa Andreja Jegorova personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no 

otras puses, abi kopā – saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

iekārtu tehniskā apkope un mikroklimata uzturēšana”, identifikācijas Nr. DRS 2018/72, rezultātiem, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas noslēdz sekojoša rakstura līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu (turpmāk 

tekstā - Iekārtas) tehnisko apkopi un mikroklimata uzturēšanu, saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu 

(Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija”, Pielikums Nr.2 ”Finanšu piedāvājums”) noteikumiem (turpmāk 

tekstā - Pakalpojums).  

1.2. Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā un termiņos:  

1.2.1. Objekta apsekošana, defektācija, izmaksu aprēķins defektu novēršanai - 2 nedēļu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas; 

1.2.2. Telpu gaisa mikroklimata uzturēšanas iekārtu tehniskā apkope - saskaņā ar darbu aprakstu (Pielikums 

Nr.1 “Tehniskā specifikācija”) visā līguma darbības laikā. 

1.3. Pakalpojums tiek izpildīts atbilstoši Līguma pielikumiem (Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija”, 

Pielikums Nr.2 ”Finanšu piedāvājums”), Iekārtu ekspluatācijas instrukcijām un noteikumiem.  

1.4. Līguma darbības laikā Pasūtītājs var samazināt Līguma Pielikumā Nr.1 noteikto Iekārtu skaitu. 

1.5. Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt Iekārtu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.  

1.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic Iekārtu ārkārtas remonta darbus, papildus izsaukumu 

apkalpošanu, sistēmas uzlabošanu, gaisa daudzumu pārregulēšanu, rezerves daļu piegāde (turpmāk tekstā 

– Ārpuskārtas pakalpojumus). 

1.7. Izpildītājam Pakalpojuma ietvaros veicamie darbi, to apjomi un izcenojumi ir uzskaitīti Līguma 1.un 

2.pielikumā, iepirkuma dokumentācijā un piedāvājumā. Finanšu piedāvājuma kopējā summa nevar tikt 

palielināta par darbiem, kas jāveic saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju un Tehnisko specifikāciju, kā arī 

gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un darbu 

izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Pakalpojuma veikšanai. 

1.8. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Pakalpojuma veikšanai – 

darbaspēks,  darbarīki, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c., kuru izmaksas ir ierēķinātas Līgumcenā, atbilstoši 

iepirkuma dokumentācijai un piedāvājumam. 

1.9. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Pasūtītāja struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, 

Daugavpils un struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” – 18.Novembra iela 311, 

Daugavpils, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija”. 

 

2. Darbu apjoms 

2.1. Vienā tehniskā apkopē veicamo darbu apjoms noteikts tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1). 

2.2. Pēc Iekārtu tehniskās apkopes veikšanas, Puses paraksta izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

2.3. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītāja Objektā, Izpildītājs paziņo atbildīgai personai, reģistrējas pie dispečera 

reģistrācijas žurnālā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. 

2.4. Ja starplaikā starp tekošajām tehniskajām apkopēm konstatē Iekārtas (-u) defektu, defekta 

konstatēšanas brīdī Pasūtītājs par to izdara ierakstu attiecīgā žurnālā.  

2.5. Pakalpojumus/Ārpuskārtas pakalpojumus Pasūtītājs piesaka pa tālr. 65425127; 28233667.   

2.6. Pēc Ārpuskārtas pakalpojumus izsaukuma saņemšanas Izpildītājs nodrošina tehniķa ierašanos: 

2.6.1. Ja Ārpuskārtas pakalpojuma izsaukums saņemts darba dienās 8:00 – 16:00, ierašanās laiks uz ārkārtas 

izsaukumu 1 (vienas) stundas laikā; 

2.6.2. Ja Ārpuskārtas pakalpojuma izsaukums saņemts ārpus darba laika, svētku dienās vai brīvdienās, 

ierašanās laiks uz ārkārtas izsaukumu 6 (sešu) stundu laikā. 
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3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā līguma summa par Līguma 1.1.punktā norādītajiem Pakalpojumiem ir EUR 9 537.21 (deviņi 

tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi euro , 21 centi) pieskaitot 21% (divdesmit vienu procentu) pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk - PVN) EUR 2 002.81 (divi tūkstoši divi euro , 81 centi), pavisam kopā EUR 11 

540.02 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit euro, 02 centi). 

3.2. Par tehnisko apkopi Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli izpildītajiem darbiem atbilstoši šī 

Līguma, Pielikuma Nr.2 “Finanšu piedāvājums” nosacījumiem.  

3.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Pakalpojuma cena 

un Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas 

spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Pakalpojuma cena un Līguma summa bez PVN, šādā 

kārtībā nevar tikt grozītas. 

3.4. Par Līguma 1.6.punktā minēto Ārpuskārtas pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā saskaņā uz Izpildītāja 

iesniegtu rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties uz abu Pušu pilnvarotu pārstāvju parakstītu izpildīto darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu.  

3.5. Līguma 1.6.punktā minēto Ārpuskārtas pakalpojumu cenas un pakalpojumu izpildes termiņš tiek 

noteikti atsevišķi, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja abpusēji parakstīta defektu akta un plānojamo 

materiālu izmaksu tāmi, bet nevar pārsniegt EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 euro centi) bez 

PVN līguma darbības laikā. 

3.6. Ja Izpildītājs mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas nepiestāda Pasūtītājam izpildīto darbu 

pieņemšanas - nodošanas aktu, tad viņš zaudē tiesības uz rēķina apmaksu.  

3.7. Pasūtītājam nav pienākums šī Līguma darbības laikā pasūtīt Pakalpojumus par visu Līguma 3.1.punktā 

noteikto summu.  

3.8. Puses vienojas, ka samaksa par kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu, pamatojoties uz Pasūtītāja akceptētu 

un parakstītu izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurš tiek pievienots Izpildītāja izrakstītajam 

rēķinam, tiek veikta 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas 

ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. 

3.9. Ja Pakalpojums veikts nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts defektu akts 

par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek 

novērsti defektu aktā norādītie trūkumi. 

3.10. Rēķinā un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktā norādītajiem darbu nosaukumiem un cenām 

jāatbilst Līgumā norādītajam. Rēķinā jānorāda Līguma numurs un noslēgšanas datums, kā arī pakalpojuma 

sniegšanas adrese. 

4. Ārpuskārtas  pakalpojumu izpildes kārtība 

4.1. Ja nepieciešams veikt Līguma 1.6. punktā minētos Ārpuskārtas pakalpojumus, Izpildītājs veic šos 

pakalpojumus iepriekš rakstveidā saskaņojot darba apjomu un izmaksas ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā 

kārtībā.  

4.2. Konstatējot Ārpuskārtas pakalpojuma nepieciešamību, Izpildītājs veic atbilstošās iekārtas apsekošanu 

kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par apsekošanas laiku (datumu, plkst.).  

4.3. Atbilstošās iekārtas apsekošanas laikā Izpildītājs sagatavo defektu aktu (turpmāk – Akts) 2 (divos) 

eksemplāros, kurā norāda konstatētos defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, 

nepieciešamības gadījumā veic foto fiksācijas, kas tiek pievienotas Aktam pielikumā. Aktu paraksta Pušu 

pārstāvji, kuri piedalījušies apskatē. Atbilstošās iekārtas apsekošanu ar defektu akta sastādīšanu jānodrošina 

2 (divu) dienu laikā no Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma nepieciešamības konstatēšanas. 

4.4. Izpildītājs, pamatojoties uz Aktu, 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo Ārpuskārtas pakalpojuma tāmi 

(-es) par nepieciešamajiem remontadarbiem un remontdarbos izmantojamajiem materiāliem un nosūta 

elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim siltumtehnisko iekārtu inženierim Edgaram Kairišam, vai 

piegādā tos par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses atbildīgai personai.  

4.5. Izpildītājs Ārpuskārtas pakalpojuma tāmē(-ēs) norāda nepieciešamo materiālu piegādes termiņu un 

Izpildītāja pienākums remontdarbu izpildei nepieciešamos materiālus piegādāt tāmē(-ēs)  norādītajā 

termiņā. Remontdarbu izpildei nepieciešamo materiālu piegādes termiņs nevar pārsniegt 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas. 

4.6. Izpildītāja pienākums veikt, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā Ārpuskārtas pakalpojuma tāmē (-

ēs) norādītos darbus, noteiktajā termiņā; 
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4.7. Izpildītājs Ārpuskārtas pakalpojumu, atbilstoši saskaņotajai Tāmei, uzsāk 1 (vienas) darba dienas laikā 

pēc Tāmē norādītā materiālu piegādes termiņa, ja nav noteikts cits ar Pasūtītāju saskaņots laiks. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi 

5.1. Pasūtītājs nodrošina, ka pēc abpusēji saskaņota grafika Pasūtītāja telpās varētu tikt veikti apkopes darbi, 

pretējā gadījumā, darbu izpildes termiņš tiek proporcionāli pagarināts. 

5.2. Līguma nosacījumi ir izpildāmi, ja Pasūtītājs izmanto Izpildītāja 2.5.punktā minēto centralizēto 

kontakttālruni. 

5.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu pieeju Iekārtām, kā arī nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā 

esošo un Izpildītāja rakstiski pieprasīto, darbu izpildei nepieciešamo informāciju un tehnisko 

dokumentāciju par Iekārtām.  

5.4. Par nesavlaicīgu rēķina apmaksu Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,1% apmērā no laikā 

nesamaksātās summas par katru kavējuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no 

neapmaksātā rēķina summas. 

 

6. Izpildītāja pienākumi 

6.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Pasūtītāja Iekārtu 

apkalpošanu, remontu un Pasūtītāja darbību. 

6.2. Uzsakot līgumaatiecības, Izpildītajam jāveic esošās ventilācijas sistēmas apsekošanu, jāsastāda defekta 

akts ar plānoto darbu sarakstu un izmaksu aprēķinu.  

6.3. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja telpu pastāvīgs mikroklimata monitorings (objektā un attālināti), 

ventilācijas sistēmas uzraudzība un vadība (tai skaitā pārprogrammēšana un vadības parametru izmaiņa), 

nodrošinot faktisko klimata parametru (temperatūra, gaisa apmaiņa un tā virsspiediens, pārspiediens) 

atbilstību uzdotajiem vadības pultī parametriem operāciju zālēs visas diennakts laikā. 

6.4. Izpildītājam ir jānodrošina: 

6.4.1. pastāvīgu kontroli par to, lai faktiskie klimata parametri: temperatūra, gaisa apmaiņa un tā 

virsspiediens atbilstu uzdotajiem uz vadības pultīm operāciju zālēs visas diennakts laikā, 

6.4.2. pasūtītāja mikroklimata uzturēšanas iekārtu pārslēgšanu uz ziemas un vasaras režīmu, mainot 

programmas uzstādījumus; 

6.4.3. operāciju zālēs gaisa virsspiediens 15Pa pie projektā paredzētās gaisa apmaiņas konkrētā zālē, starp 

zāli un priekštelpu, ja tā rādītāji atšķiras vairāk par 5Pa, izpildītājam ir jāinformē Pasūtītājs par notikušo 

novirzi un jābūt gatavam to novērst 1 stundas laikā. 

6.4.4. telpās temperatūra saskaņā ar pieprasījumu no konkrētās operāciju zāles, gadījumā ja temperatūra 

atšķiras no iepriekš uzdotās vairāk par 2,0 °C vairāk kā 1 stundu un uzdotā temperatūra netiek sasniegta, 

tas būs uzskatāms par avāriju, ko izpildītājam ir jānovērš 1stundu laikā,  

6.4.5. ārkārtas pieslēgšanos ventilācijas sistēmai attālināti 30 minūšu laikā darba dienās, 1(vienas) stundas 

laikā sestdienās, svētdienās un valsts noteiktajās brīvdienās. Gadījumā, ja nav iespējas veikt parametru 

uzstādīšanu/nomaiņu attālināti, jānodrošina pieslēpumu parametru uzstādīšana/nomaiņa objektā ar 

ierašanās objektā 1(vienas) stundas laikā darba dienās, 6 (sešu) stundu laikā sestdienās, svētdienās un valsts 

noteiktajās brīvdienās. 

6.5. Izpildītājam ir jānodrošina Pakalpojuma izpilde atbilstoši Pielikuma Nr.1 “Tehniskās specifikācijas” 

prasībām. 

6.6. Izpildītājam jānodrošina ierašanās objektā 1 stundas laikā darba dienās, 6 stundu laikā sestdienās, 

svētdienās un valsts noteiktajās brīvdienās. 

6.8. Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, Izpildītājs novērš par saviem 

līdzekļiem. 

6.9. Izpildītājs apņemas rakstiski informēt Pasūtītāju par iespējamo Iekārtu, risinājumu modernizāciju, 

rekonstrukciju un/vai iespējamo avārijas situāciju rašanos, un, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, veikt to 

novēršanai vajadzīgos darbus. 

6.10. Izpildītājs nodrošina un uzņemas atbildību par Pasūtītāja Objektā, darba drošības, ugunsdrošības, 

veselības aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu no Izpildītāja personāla puses, visā šī Līguma darbības 

laikā. Par nelaimes gadījumiem darbā, kas var notikt ar Izpildītāja personālu šī Līguma izpildes laikā, atbild 

Izpildītājs. Par augstāk minēto prasību, kā arī iekšējo instrukciju ievērošanu Pasūtītāja objektā, Izpildītājs 

parakstās attiecīgajos žurnālos/dokumentācijā. 

6.11. Gadījumā, ja Izpildītājs nav veicis apkopi vai Ārpuskārtas pakalpojumu  šī Līguma minētajos termiņos 

vai apjomā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā 
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no laikā neveiktā Pakalpojuma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no laikā neveiktā Pakalpojuma kopējās summas.  

6.12. Izpildītājam ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības 

instrukcijas, kā arī citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu Pakalpojumu veikšanu. 

 

7. Līguma darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana 

7.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma noteikto pušu saistību 

pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņš ir no tā spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

7.1.1. līdz Līguma norādītās summas izlietošanas dienai; 

7.1.2. 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanas dienas.  

7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri 

papildinājumi un grozījumi šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un 

tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

7.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus 

vai Ārpuskārtas pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai tos veic nekvalitatīvi, rakstiski brīdinot 

par to Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš.  

7.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs atkārtoti pēc atgādinājuma nosūtīšanas 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā neveic apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā.   

7.5. Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu vai izslēgt iekārtu no apkalpojamo iekārtu saraksta, 

ja Izpildītāja izcenojumi būtiski pārsniedz vidējos tirgus izcenojumus. 

7.6. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš 

par to rakstiski brīdinot otru pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts 

paziņojums. 

7.7. Izbeidzot Līgumu pēc 7.4. un 7.5. punktā minētajiem nosacījumiem Puse brīdina otru Līguma Pusi 

rakstiski 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. 

7.8. Pusēm ir tiesības lauzt šo Līgumu LR likumdošanas aktos paredzētāja kartībā. 

7.9. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Līguma pagarināšanu līdz jauna konkursa rezultātu apstiprināšanai. 

 

8.Pakalpojumu kvalitāte 

8.1. Izpildītājs apliecina, ka tas ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas šī Līguma saistību izpildei, kā arī 

Izpildītāja personālam ir atbilstošas iemaņas, izglītība un atļaujas, lai veiktu šajā Līguma noteiktos 

Pakalpojumus. Izpildītājs garantē, ka Iekārtas tehniskā apkope tiek veikta kvalitatīvi, kā arī izmantojamo 

materiālu un/vai rezerves daļu kvalitāte pilnībā atbilst kvalitātes sertifikātiem, un LR likumdošanā 

noteiktajiem normatīvajiem aktiem un Iekārtu ražotāja noteiktajām prasībām. 

8.2. Izpildītājs garantē, ka šajā Līgumā un Pielikumos noteiktais Iekārtas tehniskās apkopes apjoms un 

remonta pakalpojumi atbilst Iekārtas izmantošanai, Iekārtas ražotāja noteiktajam prasībām un Pasūtītāja, ja 

tādas tiek noteiktas, izvirzāmajām prasībām. 

 

9.Garantija 

9.1. Garantijas laiks apkopē un/vai remontdarbos izlietotajiem materiāliem un/vai rezerves daļām ir 

vienāds ar to ražotāja noteikto, bet jebkurā gadījumā garantijas laiks nebūs īsāks par 24 (divdesmit četri) 

mēnešiem no to uzstādīšanas dienas. 

9.2. Izpildītājs veiktajiem Pakalpojumiem nodrošina garantiju – 24 (divdesmit četri) mēneši no izpildīto 

darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.  

9.3. Pakalpojumiem, kas nav saistīti ar jaunu materiālu uzstādīšanu garantija – 24 (divdesmit četri) mēneši 

no izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, ja vien Puses pirms Pakalpojumu 

uzsākšanas par garantijas periodu nevienojas citādāk. 

9.4. Garantija un Izpildītāja atbildība neattiecas uz defektiem un to radītām sekām, kas radušies: 

9.4.1. Ja Pasūtītājs lieto Iekārtas, pārkāpjot to lietošanas instrukcijas, noteikumus, kā arī tīši vai 

netīši tās bojājot; 

9.4.2. Energoresursu pārtraukums, kar ir radies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

9.4.3. Apkures padeves pārtraukums, kar ir radies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ; 

9.4.4. Ja remontu vai rekonstrukcijas Darbus bez saskaņošanas ar Izpildītāju ir veicis Pasūtītājs 

vai trešā persona. 
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10. Noslēguma nosacījumi 

10.1. Ja kāda no Pusēm nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījuši 

nepārvaramas varas apstākļi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kamēr beidz 

pastāvēt minētie apstākļi. Šo apstākļu ietekmētā Puse paziņo rakstveidā par to iestāšanos otrai Pusei ne 

vēlāk kā divu dienu laikā pēc to atklāšanās. 

10.2. Puses apņemas neizpaust finansiālo un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var 

kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai  publicēšana ir atļauta, tikai 

Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.  

10.3. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks 

uzskatīti par šī Līguma noteikumiem.Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi iegūst juridisko spēku tikai 

pēc tam, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abu Pušu tam attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.  

10.4. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.5. Līguma slēdzējpušu reorganizācija, kā arī to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

10.6. Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas Puses izpildījušas savas 

saistības un starp tām pilnībā nokārtoti rēķini. 

10.7. Visi strīdi, kas izriet no šī Līguma, tiek risināti Pusēm vienojoties, ja vienošanās nav panākama, strīdi 

tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiesā pēc piekritības. 

10.8. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabāsies pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

10.9. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 

No Pasūtītāja puses: siltumtehnisko iekārtu inženieris Edgars Kairišs, tālr. +371 654 05297, faksa Nr. 

+371 654 05254; 

No Izpildītāja puses: valdes loceklis Andrejs Jegorovs, tālr. +371 29999901, faksa Nr.65421753 

                      

10.10. Līguma pielikumi: 

Pielikums Nr.1 – “Tehniskā specifikācija”. 

Pielikums Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”. 

 

11. Pušu juridiskās adreses, maksājumu rekvizīti un paraksti 

     Pasūtītājs Izpildītājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Norteks AE” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Muitas iela 3E, Daugavpils, LV-5401 

Faktiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Stacijas iela 129j, Daugavpils, LV-5401 

Tālrunis +371 65405282 +371 65425127 

Fakss +371 65405254 +371 65421753 

Reģ. Nr. 41503029600 41503018541 

Banka AS SEB Banka AS LUMINOR Banka 

Bankas kods UNLALV2X RIKOLV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV28RIKO0002013220827 

e-pasts sia.drs@apollo.lv norteksae@inbox.lv 

  

__________________ 

valdes loceklis Reinis Joksts         

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

____________________ 

valdes loceklis Andrejs Jegorovs 

 

mailto:sia.drs@apollo.lv
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Pielikums Nr.1 

20.09.2018. 

līgumam Nr.20/09/2018-2-SIS 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
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līgumam Nr.20/09/2018-2-SIS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 
 

 


