LĪGUMS Nr.____________________
Izpildītāja līguma numurs L_2019_22
Rīgā,

2019.gada 11.februārī

Slimību profilakses un kontroles centrs, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores I.Gavares personā, kura
rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr. 241 „Slimību profilakses un
kontroles centra nolikums”, no vienas puses, un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, turpmāk –
Izpildītājs, tā direktora p.i. Olgas Valciņas personā, kura darbojas saskaņā ar 2019. gada 8. janvāra
rīkojumu Nr.5-k, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz
iepirkuma „Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana”, identifikācijas Nr. SPKC
2019/02, rezultātu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums, par turpmāko:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par atlīdzību apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un
pienācīgā kvalitātē ar savām iekārtām un darbaspēku veikt Pasūtītāja iesniegto paraugu testēšanu,
nodrošinot kontaktpersonu un vides paraugu laboratorisko izmeklēšanu, turpmāk – Pakalpojums,
saskaņā ar Līguma noteikumiem, pielikumiem, un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Pakalpojuma izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija.
1.3. Līguma 1.pielikumā norādīto Pakalpojumu apjoms ir aptuvens un Pasūtītājam nav pienākums
izmantot visu norādīto pozīciju Pakalpojumus. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Pakalpojuma apjomu
atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī un izmaiņām ārējos normatīvajos aktos Līguma kopējās
summas ietvaros.
2. Pakalpojuma sniegšana un nodošanas un pieņemšanas kārtība
2.1. Pasūtītāja struktūrvienība (Līguma 2.pielikums) iesniedz Izpildītāja struktūrvienībā (Līguma
3.pielikums) paraugus kopā ar pieteikumu laboratoriskajai testēšanai (Līguma 4.pielikums). Paraugus
pieņem darba laikā no plkst. 8:30 līdz 16:00. Ārkārtas sabiedrības veselības situāciju gadījumos
paraugus pieņem darba dienās laikā no plkst.16:00 līdz 8:30, kā arī brīvdienās un svētku dienās visu
diennakti Pasūtītāja struktūrvienībai tuvākajā Izpildītāja struktūrvienībā, iepriekš saskaņojot paraugu
pieņemšanu pa tālruni.
2.2. Izpildītāja struktūrvienībai ir tiesības nepieņemt paraugus, ja pieteikums laboratoriskajai
testēšanai (Līguma 4.pielikums) nav atbilstoši noformēts.
2.3. Izpildītāja struktūrvienība uzsāk parauga testēšanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24
stundu laikā pēc tā saņemšanas atbilstoši metodei un laboratorijas tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar
darba uzdevumiem konkrētajam izmeklējumu veidam.
Izpildītāja struktūrvienība parauga testēšanas pārskatu izsniedz nosūtot to pa faksu vai elektroniski 1
(vienas) darba dienas laikā no testēšanas pabeigšanas, ja Puses nevienojas savādāk. Pozitīva testēšanas
rezultāta gadījumā (konstatējot patogēno mikroorganismu) nekavējoties informēt par to Pasūtītāja
struktūrvienību, kas ir iesniegusi paraugu testēšanai saskaņā ar 1999.gada 5.janvāra MK Noteikumiem
Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”.
2.4. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas Puses ir parakstījušas Pakalpojuma
pieņemšanas un nodošanas aktu (Līguma 5.pielikums), turpmāk – Akts.
2.5. Izpildītājs vai Izpildītāja struktūrvienība līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam sagatavo
Aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem un divos eksemplāros parakstītu iesniedz
Pasūtītāja struktūrvienībā.

2.6. Aktu Pasūtītāja struktūrvienības atbildīgā persona paraksta pēc Pakalpojuma pārbaudes tā
atbilstībai Līguma noteikumiem. Pakalpojuma nodevumu pārbaudi Pasūtītājs veic ne ilgāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas dienas.
2.7. Ja Pasūtītājs, pārbaudot Aktu, konstatē sniegto Pakalpojumu neatbilstību Līguma
noteikumiem, turpmāk – Trūkumi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos
Trūkumus uz sava rēķina.
2.8. Ja iestājas Līguma 2.8.punktā noteiktais gadījums, Pasūtītāja struktūrvienības atbildīgā
persona Pakalpojuma nodevumu nepieņem un neparaksta Aktu, bet sagatavo rakstisku pretenziju,
turpmāk – Pretenzija, kurā norāda Pakalpojuma nodevumā konstatētos Trūkumus un šo neatbilstību
novēršanas termiņu.
2.9. Pēc Pretenzijā norādīto Pakalpojuma nodevuma Trūkumu novēršanas, Izpildītājs veic
atkārtotu Pakalpojuma nodevuma nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.10. Līguma noteikumi, kas uzliek Izpildītājam pienākumu novērst Pakalpojuma nodevumā
konstatētos Trūkumus un atkārtoti nodot Pakalpojuma nodevumu Pasūtītajam Līgumā noteiktajos
termiņos, nav uzskatāmi par pamatu līgumsoda nepiemērošanai.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa ir 11 095,97 EURO (vienpadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci euro un 97 centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Līguma summā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas un valsts noteiktie obligātie maksājumi, tiešie
un netiešie Izpildītāja izdevumi, tai skaitā, transporta izdevumi, kas varētu rasties un ir saistīti ar
Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma
2.5.punktā Akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
3.4. Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma numuru, Līguma noslēgšanas datumu un Līguma
priekšmetu, pretējā gadījumā Pasūtītājs var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Izpildītājam
zaudējumus, kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā. Rēķins saskaņā ar šo Līgumu var tikt izrakstīts
tikai par Pakalpojuma izpildi Līguma ietvaros.
3.5. Pasūtītājs veic Izpildītāja rēķina samaksu euro bezskaidras naudas norēķinu veidā uz
Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis
pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu.
3.6. Izpildītājs Līguma 1.pielikuma izmeklējumiem piemēro atlaidi 10% (desmit procentu)
apmērā, turpmāk - Atlaide. Atlaidi Izpildītājs piemēro, izrakstot rēķinu.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā arī par
kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīta Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā
kārtībā un termiņos.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs, ka visā Līguma izpildes laikā būs akreditācija Latvijas Nacionālajā
akreditācijas birojā vai ārvalstu pretendenta nacionālajā akreditācijas institūcijā testēšanas laboratorijai
vides un klīniskā materiāla testēšanas jomā un laboratoriskās testēšanas tiks veiktas:
4.2.1. kontaktpersonu laboratoriskiem izmeklējumiem – saskaņā ar LVS EN ISO 15189:2013
standarta “No cilvēka iegūta materiāla mikrobioloģiska testēšana” prasībām;
4.2.2. vides paraugu laboratoriskiem izmeklējumiem - saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005
standarta “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām.
4.3. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt testēšanas metodes, metožu aktualizācijas vai jauno metožu
ieviešanas gadījumā rakstiski vienojoties par to ar Pasūtītāju.
4.4. Izpildītājam ir pienākums:

4.4.1. sniegt Pasūtītājam informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu ne vēlāk kā 2 (divu) darba
dienu laikā pēc Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas elektroniski nosūtīta attiecīga
pieprasījuma saņemšanas;
4.4.2. nodrošināt informācijas saglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām par Pasūtītāja
iesniegtajiem paraugiem un paraugu testēšanas rezultātiem, izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus
4.4.3. informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt vai ierobežot Pakalpojuma
sniegšanu pilnībā vai daļēji 1 (vienas) darba dienas laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža;
4.4.4. nekavēt vai neapgrūtināt Pakalpojuma sniegšanu, kam par pamatu varētu būt Izpildītāja
saistības ar trešajām personām;
4.4.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt izdalītās mikroorganismu kultūras transportēšanu uz
references laboratoriju;
4.4.6. nodrošināt nepieciešamā paraugu ņemšanas un transportēšanas aprīkojuma un līdzekļu
(laboratoriskie trauki ūdens un pārtikas paraugu ņemšanai, transporta barotnes, mēģenes ar steriliem
tamponiem, sterilie maisiņi, tamponi un cits nepieciešamais aprīkojums vai līdzekļi) izsniegšanu
Pasūtītāja struktūrvienībām paraugu pieņemšanas vietās;
4.4.7. no Pasūtītāja paziņojuma, Pretenzijas vai cita dokumenta saņemšanas, 1 (vienas) darba dienas
laikā apliecināt šāda dokumenta saņemšanu, informējot pa faksu vai pa e-pastu;
4.4.8. ar saviem spēkiem un līdzekļiem novērst Pakalpojuma izpildē konstatētos Trūkumus
noteiktajā termiņā;
4.4.9. nodrošināt testēšanas metodes uzturēšanu, kā arī nepieciešamos reaktīvus izmeklējumu
veikšanai atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī;
4.4.10. nekavējoties informēt Pasūtītāju par Izpildītāja publiskās darbības vai citas darbības
aizliegumu, darbības izbeigšanu, turpināšanu, likvidāciju un reorganizāciju.
4.5. Izpildītājam ir tiesības savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama
Līgumā paredzētā Pakalpojuma izpildei.
4.6. Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Olga Valciņa, tālrunis: 67808972, fakss:
67620434, e-pasts: olga.valcina@bior.lv.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā arī par
kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīta Pakalpojuma apmaksu Līgumā noteiktajā
kārtībā un termiņos.
5.2. Pasūtītājam ir pienākums:
5.2.1. sniegt informāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līguma saistību izpildei;
5.2.2. nododot testēšanas pārskatus trešajām personām vai darot to rezultātus publiski
pieejamus, norādīt, ka informācijas sagatavotājs ir Izpildītājs;
5.2.3. ievērot testēšanai nepieciešamo parauga minimālo apjomu un parauga kvalitātes
prasības.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības:
5.3.1. iesniegt paraugus testēšanai jebkurā no Izpildītāja struktūrvienībām Līgumā noteiktajā
kārtībā;
5.3.2. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojumu izpildes gaitu, izteikt
pretenzijas par Pakalpojuma sniegšanu vai tā gaitu, kā arī par Līguma izpildi kavējošiem faktoriem.
5.4. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Infekciju slimību riska analīzes un
profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja
Anita Brila, tālrunis: 67081559, e-pasts: anita.brila@spkc.gov.lv.

5.5. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus
Izpildītājam Pakalpojuma izpildē, parakstīt Aktu, Pretenziju un norādīt uz Trūkumiem, pieprasīt no
Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus
organizatoriskus jautājumus.
5.6. Pasūtītāja struktūrvienību atbildīgajām personām ir tiesības Pasūtītāja vārdā iesniegt paraugu
testēšanai, veikt citas darbības Pakalpojuma izpildē attiecībā uz konkrēto laboratorisko testēšanas
pieteikumu, tai skaitā parakstīt Aktu, Pretenziju un norādīt uz Trūkumiem, pieprasīt no Izpildītāja
informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu, kā arī risināt citus saistītus organizatoriskus jautājumus.
6. Pušu atbildība
6.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, zaudējumu nodarīšanas gadījumā
atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
6.2. Maksājumu nesavlaicīgas apmaksas gadījumā Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavēto maksājumu summas.
6.3. Trūkumu savlaicīgas nenovēršanas, Pakalpojuma nesniegšanas vai savlaicīgas nesniegšanas
gadījumā, kā arī citu Līgumā noteikto saistību nesavlaicīgas vai nolaidīgas izpildes gadījumā,
Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas Izpildītājam
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
6.4. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.
6.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
6.6. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda samaksu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt,
saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto, līgumsodu no Izpildītāja par Pakalpojuma izpildi
pienākošās summas, par to paziņojot Izpildītājam rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no
ieturējuma veikšanas dienas.
7. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
7.2. Pakalpojums tiek sniegts līdz Līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no
Līguma noslēgšanas dienas.
7.3. Līgums var tikt izbeigts Pusēm rakstiski vienojoties.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to brīdinot Izpildītāju rakstiski ne
vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.
7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Izpildītāju vismaz 5
(piecas) darba dienas iepriekš, ja:
7.5.1. Izpildītājs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības,
un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas;
7.5.2. Ir notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija vai pret Izpildītāju ir uzsākts
maksātnespējas process;
7.5.3. Izpildītājs ir zaudējis tiesības darboties, kā laboratorija vai veikt vides vai klīniskā materiāla
testēšanu.
7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju vismaz 5
(piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā noteiktajos termiņos un
nokavējums pārsniedz vismaz 20 (divdesmit) dienas.

7.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski un atbilstoši
Līguma noteikumiem sniegtajiem Pakalpojumiem.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru
nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas
stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes,
embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
8.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
8.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta
rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas
par Līguma turpmākas izpildes nosacījumiem.
9. Strīdu risināšana
9.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
9.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā,
skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
10.

Citi noteikumi

10.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.
Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas, izpildot
Līguma noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas
izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienākums sniegt pieprasīto
informāciju.
10.3. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā
noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumu, kad Puses saistības pārņem
tās likumīgais tiesību pārņēmējs. Likumīgajam Puses tiesību pārņēmējam šis Līgums ir saistošs kā
pašai Pusei, tā it kā tas pats to būtu uzņēmies.
10.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā
norādītajos rekvizītos, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildi
atbildīgajām personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par
zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
10.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas
tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu
spēkā esamību.
10.6. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir pilnvaras noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā
noteiktās saistības un pienākumus.
10.7. Līgums un tā pielikumi sagatavoti uz 21 (divdesmit vienas) lapas divos eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
Slimību profilakses un kontroles centrs
Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005
Reģistrācijas numurs: 90009756700
Konta Nr.: LV54TREL2290677001000

Izpildītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Nodokļu maksātāja kods: 90009235333
Konts: LV20TREL9160660001000

Direktore

Direktora p.i.

____________________ I.Gavare

_________________________ O.Valciņa
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