PAKALPOJUMA LĪGUMS
Liepāja,

2016. gada 14.janvārī

Liepājas pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti” ,reģistrācijas Nr.9001541495,
juridiskā adrese Lazaretes iela 7, Liepāja, LV-3402, tās direktora Zigmunda Cīruļa personā, kurš
rīkojas uz Nolikuma no vienas puses, turpmāk saukts – Pasūtītājs,
un
veterinārārsts Endija Venškevica,personas kods: XXXXXX-XXXXX, veterinārmedicīniskās
prakses sertifikāta nr. V-2420-15, adrese: Daugavas iela 3-73, Liepāja, tālr. XXXXXXX, turpmāk
saukts – Izpildītājs, abi kopā saukti – Puses, bet atsevišķi – Puse, bez viltus, maldības un spaidiem
noslēdz līgumu par:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Līguma priekšmets ir:
1.1. Veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumu sniegšana Liepājas pašvaldības dzīvnieku
patversmē saskaņā ar šī līguma 1 un 2 pielikumu.
2.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītāja pienākumi ir:
2.1.1. nodrošināt, lai šī līguma darbības laikā viņam būtu derīgs veterinārmedicīniskās
prakses sertifikāts (turpmāk – sertifikāts);
2.1.2. veikt šajā līgumā noteiktos pasākumus un izpildīt tos profesionāli un kvalitatīvi;
2.1.3. informēt patversmes vadību par šī līguma priekšmetā noteiktajiem pasākumiem pirms
to uzsākšanas;
2.1.5. aizpildīt veikto pasākumu apliecinošus dokumentus (pieņemšanas/nodošanas akti u.c.)
pēc karta dzīvnieka apskates vai veiktajām manipulācijām;
2.1.6. līdz katra mēneša 5 datumam sagatavot un nodot Pasūtītājam rēķinu un pieņemšanas
nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem.
2.1.7. pēc dzīvnieka izmeklēšanas, informēt patversmes darbiniekus par speciālu aprūpi
dzīvniekam, ja tāda ir nepieciešama
2.2. Pasūtītāja pienākumi ir:
2.2.1.kontrolēt Izpildītāja veiktos pasākumus atbilstoši šā līguma pielikumiem nr.1 un nr.2
2.2.2.veikt samaksu līgumā noteiktajā kārtībā, ja Izpildītājs ir iesniedzis nepieciešamos
dokumentus.

3.APMAKSAS NOSACĪJUMI
3.1. Samaksa tiem noteikta, pamatojoties uz šī līguma pielikumā Nr. 2 norādītajām cenām.
3.2. Izpildītājām rēķins kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu Pasūtītājam jāiesniedz līdz nākamā
mēneša piektajam datumam.
3.2.1. Pasūtītājs apmaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, pārskaitot to uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šajā līgumā minēto pārskatu
saņemšanas;
3.3. Par katru nokavēto apmaksas dienu, kas noteikta šī līguma 3.2.1.punktā, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu, kura apmērs ir 0,1% dienā no neapmaksātā rēķina summas, tomēr kopējais
līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no neapmaksātā rēķina summas.
4.IZPILDĪTĀJA DARBINIEKU PĀRPILNVAROŠANA
4.1.Ja Izpildītājs ir komersants, viņam ir tiesības pārpilnvarot savā uzņēmumā strādājošos
sertificētos veterinārārstus veikt šajā līgumā minēto pasākumu izpildi;
4.2.Ja paredzēts izmantot pārpilnvarojuma tiesības, Izpildītājs, noslēdzot šo līgumu, informē
par to Pasūtītāju, noslēdzot par to papildus vienošanos.
4.3. Izpildītās ir atbildīgs, lai šī līguma darbības laikā pārpilnvarojuma ņēmējam būtu derīgs
sertifikāts;
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA LAUŠANA
5.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un darbojas 12 mēnešus
no līguma noslēgšanas brīža.
5.2. Puse, pārtraucot šajā līgumā noteikto pasākumu izpildi, par to rakstiski informē otru
Pusi vienu mēnesi iepriekš. Ja paziņojumu nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā, uzskata, ka otra Puse
to saņēmusi septītajā dienā pēc nosūtīšanas;
5.3. Puse var lauzt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja otra Puse neveic šajā līgumā
noteiktos pasākumus, atkārtoti neiesniedz pārskatus, neveic veikto pasākumu apmaksu, izdara tādu
normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kas ietekmē dzīvnieku veselību vai dzīvību. Šādā gadījumā
Puse par līguma laušanu rakstiski informē otru Pusi, nosūtot ierakstītu vēstuli vai iesniedzot
paziņojumu personīgi;
5.4. Līguma darbību var pārtraukt Pusēm par to rakstiski vienojoties.
6.FORCE - MAJEURE
6.1. Puses atbrīvo no atbildības par pilnu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildīšanu,
ja tās ir FORCE – MAJEURE apstākļu sekas (nepārvaramie spēki, plūdi, zemestrīces, streiki,
karadarbības). Pie tam Puses pienākums ir informēt rakstiskā veidā otru Pusi 5 (piecu) darba dienu
laikā kopš FORCE - MAJEURE apstākļu iestāšanās.

7.CITI NOSACĪJUMI
7.1.Šo līgumu un tā pielikumus var grozīt un papildināt, abām Pusēm par to savstarpēji
rakstiski vienojoties;
7.2. Visi grozījumi un papildinājumi ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa;
7.3. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Pusēm līguma izpildes gaitā,
risināmi savstarpējas vienošanās ceļā. Ja vienošanās nav panākta, strīds risināms Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
7.4. Nekādi strīdi vai domstarpības neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kuras noteiktas
līgumā;
7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapaspusēm (no
kurām 3 (trīs) lapaspuses ir līguma pielikumi, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa), kur abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
8.PUŠU REKVIZĪTI

Pakalpojuma līguma Nr. Pielikums Nr. 1
Veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumi Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmei
1. Sniegt veterinārārsta un farmaceitiskos pakalpojumus Liepājas pašvaldības dzīvnieku
patversmē nonākušajiem dzīvniekiem.
2. Veterinārārstam dzīvnieku izmeklēšana un ārstēšana jāveic, saskaņā ar 13.11.1987.’’Eiropas
Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību’’ 09.12.1999. Dzīvnieku aizsardzības
likumu (spēkā no 01.01.2000.), 26.04.2001. Veterinārmedicīnas likumu (spēkā no
01.07.2001.), 30.11.2009.MK noteikumus Nr.1369 „Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas
ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles’’( spēkā no 03.12.2009.)
23.02.2010. MK noteikumus Nr.178 „Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība’’(
spēkā no 01.03.2010. ).
3. 72 stundu laikā pēc dzīvnieka nonākšanas patversmē, veikt dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu.
4. Akūtu situāciju gadījumā spēt sniegt palīdzību dzīvniekam ne vēlāk, kā 8 stundu laikā.
5. Veterinārārstam, ņemot vērā dzīvnieka veselības stāvokli, ja tas ir neārstējami slims vai no
gūtajām traumām cieš sāpes, kopā ar patversmes vadītāju, pieņem lēmumu par dzīvnieka
eitanāziju, sastādot attiecīgo eitanāzijas aktu.
6. Visas dzīvnieku veiktās manipulācijas tiek reģistrētas speciāli iekārtotā reģistrācijas žurnālā
(reģistrā), kurā tiek precīzi norādīts datums, laiks, lietotie medikamenti un ziņas par
dzīvnieka ārstniecības metodēm vai eitanāziju.
7. Līdz Pakalpojuma līgumā noteiktajam datumam iesniegt detalizētu rēķinu patversmes
vadībai par iepriekšējā mēnesī veiktajiem veterinārmedicīniskajiem pakalpojumiem
dzīvnieku patversmē, klāt pievienojot kopiju no reģistrācijas žurnāla.
8. Nepieciešamības gadījumā, piedalīties klaiņojošu suņu izķeršanas darbā, pielietojot
tālinjekciju aplikatoru.
9. Paredzamais pakalpojuma apjoms iepirkuma līguma darbības laikā (12 mēnešos) veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumi 500 kaķiem un 90 suņiem.
10. Veterinārārstam profesionāli jāspēj izmeklēt jebkurš dzīvnieks, kas nonācis dzīvnieku
patversmē.

PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

P/a “Nodarbinātības projekti”
Lazaretes iela 7, Liepāja, LV-3402
Reģ.nr 90001541495
A/S SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konts: LV26UNLA0025300013600

Endija Venškevica,
veterinārmedicīniskās prakses
sertifikāts nr. V-2420-15
Daugavas iela 3-73, Liepāja,
A/S SEB banka
Konts: LV 66UNLA00951200999910

__________________Zigmunds Cīrulis

__________________Endija Venškevica

Pakalpojuma līguma Nr. Pielikums Nr. 2

Mērven.

Vienas
vienības cena
(EUR, bez
PVN)

stunda

8

dzīvnieks

5

dzīvnieks

5

dzīvnieks

5

5.

Kaķa vakcinācija pret trakunsērgu
Suņa eitanāzija

dzīvnieks

30

6.

Kaķa eitanāzija

dzīvnieks

7

7.

Kuces sterilizācija:

dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks
dzīvnieks

Nr.
p.k.

Preces nosaukums

Veterinārārsta pakalpojumi
dzīvniekiem (atkarība no dzīvnieku
svara, vecuma vai lieluma)
1.
2.
3.
4.

Klīniskās apskates un konsultācijas
(patversmes telpās)
Veterināra ārsta izsaukums
(patversmes telpās)
Suņa vakcinācija pret trakumsērgu

līdz 10 kg
10 – 35kg
35-50kg
virs 50kg
8.

Suņa kastrācija:

9.

līdz 10 kg
10 – 25kg
25 – 50kg
virs 50 kg
Kaķenes sterilizācija

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kaķa kastrācija
Suņa klīniskā apskate stacionārā
nakts laikā (par 1 dzīvnieku)
Kaķa klīniskā apskate stacionārā
nakts laikā (par 1 dzīvnieku)
Mikročipa ievadīšana sunim
Mikročipa ievadīšana kaķim
Dzīvnieka apkope – nagu griešana,
ausu un acu tīrīšana:
sunim
kaķim

16.
17
18

Kompleksā vakcinācija
jaundzimušiem dzīvniekiem – līdz 1
gada vecumam
Kailās ēdes vakcīna
Putna eitanāzija

40
45
50
60
20
30
35
40
29

dzīvnieks

14

dzīvnieks

10

dzīvnieks

10

dzīvnieks
dzīvnieks

15
10

dzīvnieks

2

dzīvnieks

1

dzīvnieks

15

dzīvnieks
putns

6
1,4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10

Farmaceitiskie pakalpojumi un
preparāti (PIE VIENAS VIENĪBAS
CENAS NORĀDĪT PREPERĀTA
NOSAUKUMU UN TILPUMU)
Pretsāpju līdzekļi: tabletēs
Gb
Pretsāpju līdzekļi: špricējami
Gb
Antibiotikas: špricējamas
Gb
Antibiotikas: tabletēs
Gb
Vitamīnu B komplekss
Gb/100ml
Antihelmentiskie, pretparazītu un
pretinsektu līdzekļi – suņiem un
kaķiem
Pretblusu līdzeklis

11

Acu ziede
Ausu tīrīšanas līdzekļi
Acu tīrīšanas līdzekļi
Pretcaurejas līdzeklis

12
13
14
15

Pretvemšanas līdzeklis
Pretblusu līdzekļi aerosola veidā
Rehidratācijas līdzeklis
Dezinfekcijas līdzeklis

0,43
13,15
8,38
0,5
5

Gb

0,9

Gb.
Gb.
Gb.
Gb

4
2,2
3
3

Gb

0,4

Gb
Gb
Gb
Gb

0,7
27,1
1,2
1,45
Izmaksas kopā (EUR, bez PVN) 564,81 EUR
PVN 21 % 118,61 EUR

Pavisam kopā, EUR 683,42 EUR
*Norādītais darba apjoms – 90 suņi un 500 kaķi - ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav
pienākums pilnībā izmantot norādīto vienību skaitu un Pretendentam nav tiesību šajā sakarā
piemērot līgumsodus vai citas sankcijas. Ja Pasūtītāja izmantoto uzskaites vienību skaits gada ir
lielāks vai mazāks par Finanšu piedāvājumā norādīto, Pretendentam nav tiesību piemērot
paaugstinātus tarifus.
PUŠU REKVIZĪTI:

