IZRAKSTS
LĪGUMS Nr. 2016/3-17/83
Rīgā

2016.gada 8.augustā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, turpmāk
saukts Pasūtītājs, valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas
puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sales.lv”, turpmāk saukts Izpildītājs, tās valdes locekļa Jāņa
Elsta personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abas kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz
publiskā iepirkuma „Atgādinājuma īsziņu (SMS) nosūtīšana pacientiem par pierakstu pie speciālista ” Id.
Nr. RSU SI 2016/20, rezultātiem noslēdza šo līgumu, turpmāk saukts “Līgums”, par sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
Izpildītājs sniedz Pasūtītājam sekojošus Pakalpojumus – atgādinājuma īsziņu nosūtīšana
pacientiem par pierakstu pie speciālista, turpmāk tekstā – Pakalpojumi.
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2. Pušu savstarpējo attiecību principi
Ar šo Līgumu tiek noteikti Līdzēju savstarpējo attiecību principi, kurus tie ievēros izpildot
Līgumu.
Izpildot šo līgumu, Līdzēji apņemas ievērot stingru konfidencialitāti par no otras Puses saņemto
finanšu, komerciālo un cita veida informāciju, kas kļuvusi tai zināma sakarā ar šajā līgumā
paredzēto saistību izpildi, un veiks visus pasākumus, lai novērstu šādas informācijas izpaušanu.
Katra puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu otras puses prestižam
un interesēm.
3. Norēķinu kārtība
Maksa par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu publiskajā iepirkumā „Atgādinājuma īsziņu (SMS) nosūtīšana pacientiem par
pierakstu pie speciālista ” Id. Nr. RSU SI 2016/20). Piedāvājums ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
Vienas īsziņas cena noteikta 2,08 (divi komats nulle astoņi) centi bez PVN un 2,500 (divi komats
pieci) centi ar PVN.
Pakalpojumu izmaksas līguma darbības laikā nevar tikt paaugstinātas.
Maksājums tiek veikts uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas. Rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo
mēnesi.
Ja Pasūtītājs neveic maksājumus šajā līgumā noteiktajos termiņos, tas maksā Izpildītājam
līgumsodu 0.5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk
kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma
saistību izpildes.
Ja Izpildītājs neizpilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības noteiktajos termiņos un apmērā, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no iepriekšējā mēnesī izrakstītā rēķina summas. Līgumsoda
apmērs nevar pārsniegt 10% no minētā rēķina summas, tā samaksa neatbrīvo Izpildītāju no
Līguma saistību izpildes.
4. Līguma darbības laiks, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
Šis Līgums ir spēkā no 08.08.2016 līdz 07.08.2019.
Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šāda vienošanās tiek
noformēta rakstiski un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
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Pasūtītājam ir tiesības lauzt šo līgumu vienpusējā kārtībā par to iepriekš brīdinot Izpildītāju 30
(trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, pie nosacījuma, ja Pakalpojumu apmaksai nav
nepieciešamais finansējums.
Līdzējiem ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja otrs Līdzējs pārkāpj šī līguma noteiktumus
vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, neievēro LR likumdošanu vai pret jebkuru no Līdzējiem ir uzsākts
maksātnespējas process).
5. Līdzēju tiesības pienākumi un atbildība
Izpildītājs neatbild par ekspluatācijas vai tamlīdzīgiem pārtraukumiem vispārējā telekomunikāciju
tīklā. Vispārējā telekomunikāciju tīkla un Pasūtītāja pieslēguma instalācijai uzturēšana notiek caur
attiecīgo tīkla izplatītāju.
Pasūtītājam ir pienākums iespējami drīz ziņot par Pakalpojumu pārtraukumu vai kļūmi.
Izpildītājam jānovērš jebkāds Pakalpojumu pārtraukums vai kļūme saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk
kā 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja pārtraukums vai kļūme notiek
Pasūtītāja vainas dēļ sakarā ar Pasūtītāja iekārtas kļūdu, kļūdainu iekārtas pieslēgumu, kļūdainu
lietošanu vai tamlīdzīgi, Izpildītājam ir tiesības uz atlīdzību 70 EUR apmērā par radīto zaudējumu
vai kaitējumu, un tas tiek atbrīvots no atbildības par šādu kļūmi.
Izpildītājs sniedz palīdzību Pasūtītāja kontaktpersonai ikdienas operatīvās situācijās bez maksas, un
atbild uz citiem jautājumiem sakarā ar Pakalpojumiem un to funkcijām. Šī palīdzība tiek sniegta
telefoniski, darba dienās, laikā no 9:00 – 18:00.
Ja Izpildītājam ir nepieciešams uz laiku atvienot Pasūtītāju no Pakalpojumu izmantošanas (iekārtu,
vai citu neatliekamu darbu veikšanas dēļ), Izpildītājam ir pienākums samazināt maksu par
attiecīgo Pakalpojumu 30% (trīsdesmit) apmērā.
Izpildītājs veic personas datu apstrādi tikai saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un veic visus
Latvijas fizisko personu datu aizsardzības likumā norādītos pasākumus.
Izpildītājam ir pienākums ievērot spēkā esošos drošības noteikumus un citus Pasūtītāja piemērotos
noteikumus. Izpildītājam ir ievēro spēkā esošā likumdošana un jānodrošina pastāvīga informētība
par atjauninātu informāciju.
Līdzēji sadarbojas un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu visu LR likumdošanā
noteikto normatīvu ievērošanu. Ja Izpildītājs nav saņēmis nepieciešamos norādījumus šajā Līgumā
noteikto saistību pildīšanai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, tam ir pienākums nekavējoties
paziņot par to Pasūtītājam un gaidīt turpmākus norādījumus.
Pasūtītājs ir atbildīgs par informācijas sniegšanu un mārketingu atbilstoši noteikumiem, kas attiecas
uz vispārējo telefonijas tīklu un spēkā esošajiem normatīviem aktiem.
Pasūtītājs ir atbildīgs par informācijas dokumentēšanu un atjaunināšanu, ja nav citādas rakstiskas
vienošanās.
Pasūtītājs ir atbildīgs par to, lai informācijas saturs būtu savietojams ar spēkā esošo likumdošanu,
un nepārkāptu trešo personu tiesības.
Pasūtītājs, lietojot Izpildītāja pakalpojumus,
apņemas izmantot atjauninātu tīkla
pārlūkprogrammu, kas nav vecāka par pieciem (5) gadiem.
6. Kontaktpersonu informācija
Atbildīgā persona par Līguma izpildi, Pakalpojumu pieņemšanu, iespējamo papildinājumu
vai izmaiņu saskaņošanu no Pasūtītāja puses Uģis Rūtiņš, tālr. 27065352, e-pasta adrese:
ugis@stomatologijasinstituts.lv,
un
no
Izpildītāja
puses
____________,
tālr.
________________, e-pasta adrese: __________________.
Personālsastāva izmaiņu gadījumā Līdzējam ir pienākums elektroniski informēt par to otru
Līdzēju.
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7. Nobeiguma noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.
Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā norādīto
Līdzēja adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta
iestādē.
Līdzēji strīdus risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams,
Līdzēji strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Līdzēji ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Līdzēju un
kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanās gaitā.
Jebkādas līguma izmaiņas var tikt veiktas vienīgi pēc abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.
Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros. Katrs no Līdzējiem saņem vienu
eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
SIA “Rīgas Stradiņa universitātes
Stomatoloģijas institūts”
reģistrācijas Nr.40003579713,
adrese: Rīga, Dzirciema iela 20, LV-1007
tālr:7455320, fakss:7815323
Banka: A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X,
Konts: LV37UNLA0050000378000

IZPILDĪTĀJS
SIA „Sales.lv”

Valdes priekšsēdētāja

valdes loceklis

[paraksts]
/ Ilga Urtāne /

[paraksts]
/Jānis Elsts /

Reģistrācijas numurs 40103240056
adrese: Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67274479, 29400489
Banka: AS „Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV74HABA0551025900207

08.08.2016.
IZRAKSTS PAREIZS
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Agnese Mediņa-Ziedone
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