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      Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

“Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana” 

ID Nr. RPNC/2018/1 

 

IZRAKSTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/1 

par veselības aprūpes iestāžu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 

 

Rīgā, 

2018. gada 19. martā. 

 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas 

Nr.50003342481, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles Irinas 

Starkovas un Imanta Rezeberga personā, kuri darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un 

SIA “All recycling”, reģistrācijas Nr.40003802301 (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, tās valdes 

locekļa Denisa Zaiceva personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Puses/Puse), atbilstoši iepirkuma „Veselības aprūpes bīstamo 

atkritumu apsaimniekošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/1 (turpmāk – Iepirkums), 

rezultātiem, brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura iepirkuma 

līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt veselības aprūpes iestāžu bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. 

pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Izpildītājs Pakalpojumu Pasūtītājam sniedz, ievērojot likuma „Par piesārņojumu” un „Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” un šī Līguma 1. pielikumā noteiktās prasības.  

2.2. Šī Līguma izpratnē par bīstamiem atkritumiem tiek uzskatīti atkritumi, kas klasificējami kā bīstami 

atkritumi, atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 302 „Par atkritumu klasifikatoru un 

īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. 

2.3. Izpildītājs veic bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu specializētās 

novietnēs un utilizāciju atbilstoši vides aizsardzības normatīvajām prasībām, saskaņā ar atbilstošo 

vides aizsardzības institūciju izdotajām atļaujām darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. 

2.4. Izpildītājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Pasūtītāju sniegt informāciju pašvaldībai, reģionālajām 

vides pārvaldēm un Nacionālajam Vides veselības centram par Pasūtītāja radīto bīstamo atkritumu 

apjomu un apsaimniekošanas kārtību, kā to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. 

2.5. Izpildītājs apņemas pielikt visas pūles un savas tehniskās iespējas, lai sniegtu Pasūtītājam 

pilnvērtīgu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas Pakalpojumu. 

2.6. Bīstamie atkritumi kļūst par Izpildītāja īpašumu tikai tajā brīdī, kad tie tiek iekrauti Izpildītāja 

nozīmētajā transportlīdzeklī. Atkritumi tiek transportēti tikai ar Izpildītāja pilnvarotu transportu 

un tikai ar Izpildītāju saskaņotā tarā. 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Paredzamais līguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, no tā parakstīšanas brīža, nosakot, ka 

līgums ir spēkā, līdz tiek sasniegta plānotā līgumcena 33 000,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši euro, 

0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kurai papildus tiek piemērota Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme. 

3.2. Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kas maksājumi 

sakarā ar Līguma saistību pilnīgu izpildi tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajās 

Pasūtītāja adresēs. 

3.3. Detalizēti Pakalpojuma izcenojumi norādīti tehniskajā – finanšu piedāvājumā (1.pielikums), kas 

ir spēkā nemainīgi visā Līguma darbības laikā. 

3.4. Par Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas 

dienas, pārskaitot naudas līdzekļus uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par apmaksas dienu tiek 

uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu. 

3.5. Pārdevējs Pircējam rēķinus var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: rekini@rpnc.lv. 
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3.6. Ja rēķins netiek savlaicīgi apmaksāts, Izpildītājam ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu, kamēr 

nav apmaksāti visi Izpildītāja piestādītie rēķini. 

4. PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

4.1. Pasūtītāja pienākumi un atbildība: 
4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi; 

4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un 

kārtībā;  

4.1.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līguma 3.4. punktā norādītajā termiņā, tad 

Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi 

nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% 

no līgumcenas; 

4.1.4. Pasūtītājs veic bīstamo atkritumu uzkrāšanu tikai noteikta parauga Izpildītāja uzstādītajos 

konteineros, kas Pasūtītājam tiek izsniegti ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc šī Līguma 

parakstīšanas, un nepieļaut konteineru bojāšanu. Ja konteineri tiek nozaudēti vai bojāti, 

nepareizi lietojot, tad bojāto konteineru nomaiņu apmaksā Pasūtītājs;  

4.1.5. Pasūtītājs nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu noteiktajām prasībām un normām. Pasūtītājs apņemas veikt 

bīstamo atkritumu atsevišķu uzkrāšanu tā, lai nenotiktu to sajaukšanās ar piemaisījumiem, kā 

arī neradītu kaitējumu veselībai un apkārtējai videi; 

4.1.6. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pietiekošu, brīvu un drošu piekļūšanu Pasūtītāja radītajiem 

bīstamajiem atkritumiem, lai Izpildītājs varētu pildīt savus pienākumus. 

4.2. Izpildītāja pienākumi un atbildība: 

4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi; 

4.2.2. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līgumā un tehniskā piedāvājuma (1. pielikums) 

noteiktajā kārtībā un apjomā; 

4.2.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar 

Pakalpojuma sniegšanu; 

4.2.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. 

4.2.5. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Pušu noteiktajā datumā, tiek noteikts līgumsods 10,00 

(desmit) EUR apmērā par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% 

no līgumcenas. 

4.3. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no tā saistību pilnīgas izpildes. 

4.4. Izpildītājs Pasūtītāja pretenzijas izskatīta tikai tad, ja tās ir iesniegtas rakstiski. 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas 

uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc 

otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6. SRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji 

vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā – tiesā. 

6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Šo Līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto. 

7.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš par to 

rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par brīdinājumu par 

Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums. 
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7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš par 

to rakstiski brīdinot otru Pusi, nosūtot Līguma 7.2. punktā minēto paziņojumu. 

7.4. Līgums var tikt izbeigts, pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties. Vienošanās 

noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem. 

7.5. Pušu reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt par 

pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, 

Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līguma tiesību un saistību pārņēmējiem. 

7.6. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai bez 

rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi. 

7.7. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

nosacījumu spēkā esamību. 

7.8. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: 

7.8.1. Līguma kontaktpersona no Pasūtītāja puses – pacientu drēbju un medicīnisko 

materiālu noliktavas pārzine Dzidra Seidova, tālrunis: +371 29172094, e-pasts: 

dzidra.seidova@rpnc.lv, 

7.8.2. atbildīgais par Līguma izpildes kontroli no Pasūtītāja puses - Saimnieciskā 

nodrošinājuma daļas vadītājs Andris Žukovskis, tālrunis: +371 67080168, e-pasts: 

andris.zukovskis@rpnc.lv, 

7.8.3.  no Izpildītāja puses – Ksenija Jakovicka, tālrunis: +371 25549073, e-pasts: 

info@m-eco.lv. 

7.9. Pušu pilnvarotās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, kā arī par 

pasūtījuma un pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu un aktu noformēšanu. 

7.10. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei ir 

jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei 

nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.  

7.11. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks.  

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

 
Piegādātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: AS LUMINOR Bank  

Kods: NDEALV22 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 

______________________ J. Buģins 

Valdes priekšsēdētājs 

 

______________________ I. Starkova 

Valdes locekle 

 

______________________ I. Rezebergs 

Valdes loceklis 

 SIA “All recycling” 

Reģistrācijas Nr. 40003802301 

Juridiskā adrese: Ābeļu iela 13, “Amatnieki”, 

Garkalnes novads, LV-2137 

Banka: AS “Latvijas Pasta Banka” 

Kods: LAPBLV2X 

Konts: LV43LAPB0000006056581 

Tārl. +371 67545007 

E-pasts: info@m-eco.lv 

 

______________________ D. Zaicevs 

Valdes loceklis 
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