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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 29/01/2019-1-SIS 

 

Daugavpilī,                                          2019.gada 29.janvārī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 

41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, tās valdes 

locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Recept-Holding Lifts”, reģistrācijas Nr. 40003180117, 

juridiskā adrese Pulka ielā 14, Rīgā, tās valdes locekļa Anatolija Kulika personā, kurš darbojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti – 

Puses/Puse, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus 

un spaidiem, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Liftu tehniskās apkopes un remontdarbu 

veikšana”, identifikācijas Nr. DRS 2019/2, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā 

redakcijā: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem veikt 

Līguma 1. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādīto liftu (turpmāk - Lifti) tehnisko apkalpošanu un 

remontdarbus (turpmāk – Pakalpojumi). 

1.2. Pakalpojumi tiek izpildīti atbilstoši Līguma pielikumiem (Pielikums Nr.1 “Tehniskā 

specifikācija, Pielikums Nr.2 ”Finanšu piedāvājums”), Liftu ekspluatācijas instrukcijām un LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildi.  

1.3. Pakalpojumu apraksts, izpildāmo darbu apjoms, cenas un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar 

Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā. 

1.4. Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt Liftu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.  

1.5.Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic Liftu avārijas un ārkārtas remontdarbus, turpmāk – 

Ārkārtas remontdarbu pakalpojumi. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa veido visu Pakalpojumu summētā vērtība, kurus Izpildītājs ir veicis 

Pasūtītājam Līguma darbības laikā, bet tā nedrīkst pārsniegt Iepirkuma (identifikācijas Nr. DRS 

2019/2) maksimāli pieļaujamo summu EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro, 99 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, kas 

tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

2.2. Par mēneša tehnisko apkalpošanu Pasūtītājs maksā Izpildītajam ik mēnesi proporcionāli 

izpildītājiem darbiem atbilstoši šī Līguma, Pielikuma Nr.1, Pielikuma Nr.2 nosacījumiem.  

2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot 1.Pielikumā noteiktās cenas. Pakalpojuma cenā ietilpst visi 

Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi 

(izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, apkopes laikā izmantotie materiāli un rezerves daļas, 

kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā. 

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

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

izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Pakalpojuma cenas un Līguma 

summa bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.4. Pasūtītājam nav pienākums šī Līguma darbības laikā pasūtīt Pakalpojumus par visu Līguma 

2.1.punktā noteikto summu. 
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2.5. Par Līguma 1.5.punktā minēto Ārkārtas remontdarbu pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā 

pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties uz abu Pušu pilnvarotu 

pārstāvju parakstītu aktu par izpildītajiem darbiem.  

2.6. Līguma 1.5.punktā minēto Ārkārtas remontdarbu pakalpojumu cenas tiek noteiktas atsevišķi, 

pamatojoties uz: 

2.6.1. Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā (Pielikums Nr.2 “Finanšu piedāvājums”), Pasūtītāja 

un Izpildītāja šī Līguma kārtībā abpusēji parakstīta defektu akta un plānojamo materiālu izmaksu tāmi; 

2.6.2. par Ārkārtas remontdarbiem, kuri nav iekļauti lifta remontu darbu sarakstā, abpusēji saskaņotu 

parakstītu defektu aktu un abpusēji saskaņotu parakstītu tāmi, kurā norāda lifta remonta darbu apjomu, 

izpildes termiņu un maksu par lifta remontu. 

2.7. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un 

normatīvajiem aktiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina, 

kas tiek izrakstīts pamatojoties uz abpusēji parakstītu Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta 

(turpmāk – Akts), saņemšanas dienas. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Ja Izpildītājs mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas nepiestāda Pasūtītājam Pakalpojuma 

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

2.11. Ja remonts ieilgst virs 3 (trīs) dienām Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs neapmaksā pašreizējā 

mēneša apkopes cenu par bojātu Liftu. 

 

3. Līguma darbības termiņš 

3.1. 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: 

3.1.1. līdz Līguma 2.1.punktā norādītās summas izlietošanas dienai; 

3.1.2. 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

3.2. Gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Līguma kopējā 

summa nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot 

Līguma kopējo summu. 

 

4.Izpildītāja pienākumi un tiesības 

4.1.Izpildītājam veicot Pakalpojumus ir jāievēro spēkā esošo likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko 

uzraudzību”, 02.03.2010. LR MK noteikumu Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības 

noteikumi”, kā arī citu spēkā esošo LR normatīvie aktu prasības, kas attiecas uz Pakalpojumu 

izpildi. 

4.2.Ja kāda Pakalpojuma izpildei veicamā darba sastāvs nav atrunāts Tehniskajā specifikācijā 

(Pielikums Nr.1) vai citos normatīvajos dokumentos, veicamo darbu sastāvā paredzami visi tie 

darbi, kuri izriet no attiecīgā Pakalpojuma tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un 

efektivitātes sasniegšanai. 

4.3.Norīkot atbildīgo personu par Liftu tehnisko stāvokli un elektromehāniķi tehnisko apkopju 

veikšanai valdes locekli Anatoliju Kuliku tālr. 67148401, mob. tālr. 29805846.  

4.4.Izpildītājs sniedz bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus Pasūtītājam par liftu darbību un 

tehnisko stāvokli. 
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4.5.Veikt Liftu tehnisko apkopi ne retāk, ka vienu reizi mēnesī, saskaņā ar Liftu tehniskās apkopes 

laikā veicamo darbu sarakstu (Atbilstošā lifta pasē iekļautā “Liftu apkopes instrukcija”), par to 

sastādīt Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti apkopes laikā veiktie darbi un 

izmantoto materiālu saraksts, un iesniegt kopā ar rēķinu.  

4.6.Uzturēt kārtībā Liftu mašīntelpu, šahtas bedri un elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim. 

4.7.Nodrošināt Liftu darbību atbilstoši Liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai. 

4.8.Piedalīties defektu aktu sastādīšanā. 

4.9.Sagatavot Liftu gadskārtējai pārbaudei un piedalīties tajā, kā arī iespējamās ārpuskārtas 

tehniskajās pārbaudēs. 

4.10. Atslēgt iekārtu, ja tiek pārkāpti tās drošības ekspluatācijas noteikumi un par to nekavējoties 

paziņot Pasūtītājam. 

4.11. Iekārtas apstāšanās gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus, saņemot izsaukumu uz avārijas 

dienestu pa tālr. 29805846 vai 67704525 (visu diennakti), nodrošinot avārijas dienesta tālruņa 

izvietošanu lifta iekārtā vai pie tās, saskaņojot tās atrašanās vietu ar Pasūtītāja pārstāvi. Jebkurā 

diennakts laikā nodrošināt attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos 

ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. 

Pasažieru izlaišanas garantētais laiks ir 30 (trīsdesmit) minūtes no izsaukuma nodošanas 

Izpildītājam. Bojājumu novēršanu veikt 1 (vienas) darba dienas laikā, ja nav nepieciešama īpašu 

rezerves daļu piegāde.  

4.12. Ieviest žurnālus Liftu tehniskām apskatēm un apkopei, kas glabājas to vadības stacijā, un veikt 

tajā nepieciešamos ierakstus un veikt LR normatīvajos aktos noteiktās visas nepieciešamās 

dokumentācijas aizpildīšanu. 

4.13. Veikt nepieciešamos ierakstus Liftu pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja. 

4.14. Izpildītāja darbinieki par savu ierašanos SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un to 

struktūrvienību teritorijās, kas ir saistīta ar šī Līguma pārredzēto darbu veikšanu (turpmāk - 

Objekts) un par Objektu atstāšanu informē SIA “Daugavpils reģionāla slimnīca” dispečeru un 

parakstās attiecīgā žurnālā. Izpildītāja darbinieki par savu ierašanos informē dispečeru pirms darbu 

uzsākšanas.  

4.15. Atbildību, par visām trešo personu prasībām, par zaudējumu atlīdzību, kas radušies 

Pakalpojumu veikšanas laikā un kam par iemeslu ir bijusi Izpildītāja vai to darbinieku darbība vai 

bezdarbība no Pakalpojumu veikšanas uzsākšanas līdz Pakalpojumu izpildes akta abpusējas 

parakstīšanas brīdim, uzņemas Izpildītājs. 

4.16. Izpildītājam un Izpildītāja darbiniekiem jāievēro ugunsdrošības, sanitārās, dabas, darba 

aizsardzības un citu LR normatīvo aktu prasības. Ja šīs prasības netiek ievērotas, tad Izpildītājs 

sedz visus radušos zaudējumus. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1.Liftus ekspluatēt saskaņā ar 02.03.2010. MK noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās 

uzraudzības noteikumi” 

5.2.Norīkot atbildīgo personu par Liftu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu elektrotehnisko iekārtu 

inženieri Eduardu Turoviču mob. tālr. 26407660 un operatoru pasažieru izlaišanai vai kravas 

atbrīvošanai. 

5.3.Nodrošināt Liftu pieslēgšanu elektrotīklam. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumā un par tās 

atjaunošanu ziņot Izpildītājam.  

5.4.Nodrošināt Izpildītāja atbildīgajiem darbiniekiem brīvu piekļūšanu Liftiem, uzturēt tīras un 

apgaismotas pieejas un stāvu laukumiņus Liftu durvju priekšā. 

5.5.Nodrošināt gaisa temperatūru Lifta mašīntelpā, šahtā un stāvu laukumos lifta izgatavotājrūpnīcas 

tehniskajā instrukcijā noteiktajās robežās, šahtā no +1° līdz  +40°C, mašīntelpā – no +5° līdz 

+40°C. 
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5.6.Uzglabāt Liftu pasi un, nepieciešamības gadījumos, izsniegt to Izpildītājam. 

5.7.Nodrošināt Liftu pārbaužu veikšanu un elektroiekārtas sazemējuma un izolācijas pretestības 

mērījumus vienreiz gadā, un segt ar to saistītos izdevumus.  

5.8.Nodrošināt Liftu kabīnes tīrīšanu. 

5.9.Gadījumā ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka nav veikti visi Liftu tehniskās apkopes laikā veicamie 

darbi vai Ārkārtas remontdarbu pakalpojumi, vai tie veikti nekvalitatīvi, Pasūtītāja pārstāvis 

neparaksta Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu un sagatavo defektu aktu par trūkumu 

novēršanu un nosūta to uz Izpildītāja e-pastu rhl@lift.lv . 

5.10. Līguma 5.9. punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs novērš trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā 

no defektu akta saņemšanas dienas. 

 

6. Ārkārtas remontdarbu pakalpojumu izpildes kārtība 

6.1.Ja nepieciešams veikt Līguma 1.5. punktā minētos Ārkārtas remontdarbu pakalpojumus, 

Izpildītājs veic šos remonta darbus iepriekš rakstveidā saskaņojot darba apjomu un izmaksas ar 

Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā.  

6.2.Konstatējot Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma nepieciešamību, Izpildītājs veic Lifta apskati 

kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par tā apskates laiku (datumu, 

plkst.) un Pasūtītāja pārstāvi, kurš piedalīsies Lifta apskatē.  

6.3.Lifta apskates laikā Izpildītājs sagatavo defektu aktu (turpmāk – Akts) 2 (divos) eksemplāros, kurā 

norāda konstatētos Liftu defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, 

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

paraksta Pušu pārstāvji, kuri piedalījušies Lifta apskatē. Lifta apskati ar defektu akta sastādīšanu 

jānodrošina 2 (divu) dienu laikā no Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma nepieciešamības 

konstatēšanas. 

6.4.Izpildītājs, pamatojoties uz Aktu, 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo Lifta Ārkārtas remontdarbu 

pakalpojuma tāmi (-es) par nepieciešamajiem Liftu remontadarbiem un remontdarbos 

izmantojamajiem materiāliem un nosūta elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim Eduardam 

Turovičam uz e-pasta adresi: sia.drs@apollo.lv, vai piegādā tos par Līguma izpildi no Pasūtitaja 

puses atbildigai personai.  

6.5.Izpildītājs Liftu Ārkārtas  remontdarbu 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. 

6.6.Izpildītāja pienākums veikt, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā Ārkārtas remontdarbu 

pakalpojuma tāmē (-ēs) norādītos darbus, noteiktajā termiņā; 

6.7.Izpildītājs Ārkārtas  remontdarbus, atbilstoši saskaņotajai Tāmei, uzsāk 1 (vienas) darba dienas 

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

laiks. 

7. Pušu atbildība 

7.1.Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR normatīvo aktu ievērošanu. 

Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti 

otrai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR normatīviem aktiem. 

7.2.Ja Pasūtītājs neveic samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad 

Izpildītājs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikā 

nesamaksātās summas bez PVN pa katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procenti) no laikā nesamaksātās summas bez PVN. 

7.3.Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā paredzētos izpildes termiņus, ir veicis darbus 

nekvalitatīvi vai nav veicis Līgumā noteiktajā apjomā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma 

mailto:rhl@lift.lv
mailto:sia.drs@apollo.lv


Iepirkums “Liftu tehniskās apkopes  un remontdarbu veikšana” Id.Nr. DRS 2019/2 

5 

 

naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā neveiktā Pakalpojuma kopējās summas 

par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā neveiktā Pakalpojuma 

kopējās summas.  

7.4.Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

attiecīgā Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda 

apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām 

apmaksām.  

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma un ar to noteikto saistību izpildes un Puses var 

prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

7.5.Ja, veicot Pakalpojumus, Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīts bojājums Pasūtītāja Liftiem, kas 

fiksēts sastādītajā aktā, Izpildītājs novērš šo bojājumu uz sava rēķina. Gadījumā, ja Izpildītāja 

Līgumā noteikto termiņu neievērošana vai nekvalitatīvi veiktu Pakalpojumu, Ārkārtas 

remontdarbu pakalpojumu rezultātā Pasūtītājam ir radīti zaudējumi, Izpildītājs tos sedz pilnā 

apmērā. 

7.6.Ja inspicēšanas institūcijas Liftu tehnisko pārbaužu rezultāti ir negatīvi attiecībā uz Izpildītāja 

veiktajām apkopēm un/vai remontdarbiem, kas tika veikti pirms Lifta tehniskās pārbaudes, 

Izpildītājs veic pasākumus problēmu novēršanai par saviem līdzekļiem.  

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

8.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, 

dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru 

saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

8.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro 

dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

8.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 

(trīsdesmit) kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā 

kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

9. Līguma grozīšana, izbeigšana 

9.1. 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.  

9.2.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. 

9.3.Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, 

ja: 

9.3.1. pret Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

9.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai tās izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas 

vai apliecinājumus; 
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9.3.3. ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai tos veic 

nekvalitatīvi un Pasūtītājs par to rakstiski ir brīdinājis izpildītāju vismaz 3 (trīs) reizes; 

9.3.4. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc pakalpojuma; 

9.3.5. ja 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; 

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

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

9.5.Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji izbeigt līgumu vai izslēgt liftu no apkalpojamo liftu saraksta, 

ja Izpildītāja izcenojumi būtiski pārsniedz vidējos tirgus izcenojumus. 

9.6.Izbeidzot Līgumu pēc 9.3., 9.4. un 9.5. punktā minētajiem nosacījumiem Puse brīdina otru Līguma 

Pusi rakstiski 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. 

10. Noslēguma noteikumi 

10.1. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

10.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

10.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma 

šā Līguma noteikumu izpildes gaitā. 

10.4. Strīdi, kas pusēm rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nevar panākt, 

tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīts ar šo Līgumu, tā laušanu, grozīšanu vai spēkā esamību, 

tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem.  

10.5. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus 

realizē tiesību un saistību pārņēmējs par to rakstiski noformējot vienošanos. 

10.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā 

norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru maiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī 

par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda no Pusēm nav 

sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs 

radušies otrai Pusei. 

10.7. Visi šī Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas un veidoti 

pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā un iepirkuma Nolikuma tehnisko specifikāciju. 

10.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā, no kuriem viens atrodas 

pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.  

Līguma pielikumi: 

1.pielikums: Tehniskā specifikācija;  

2.pielikums: Finanšu piedāvājums.  

 

11. Pušu juridiskās adreses, maksājumu rekvizīti un paraksti 

 
    Pasūtītājs Izpildītājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Recept-Holding Lifts” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 Pulka iela 14, Rīgā, LV-1007 

Faktiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 Pulka iela 14, Rīgā, LV-1007 

Tālrunis +371 65405282 +371 67148401 

Fakss +371 65405254 +371 67148402 

Reģ. Nr. 41503029600 40003180117 
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Banka AS “SEB Banka” AS Swedbank 

Bankas kods UNLALV2X HABALV22 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV23HABA0140803880901 

e-pasts sia.drs@apollo.lv rhl@lift.lv 

  

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

____________________ 

valdes loceklis Anatolijs Kuliks 

 

 

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

2019.gada 29.janvāra 

Pakalpojuma līgumam Nr. 29/01/2019-1-SIS 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Pielikums Nr.2 

2019.gada 29.janvāra 

Pakalpojuma līgumam Nr. 29/01/2019-1-SIS 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 


