
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU LĪGUMS NR.  5-53/76

Bauskā, 2013. gada 10. decembrī

Līgums noslēgts saskaņā ar iepirkumu “ Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana stacionāra
pacientiem un kafejnīcas ierīkošana stacionāra ēkā” ar identifikācijas Nr. BS 2013/11

 SIA “Bauskas slimnīca”, tās valdes locekļa Uģa Zeltiņa personā, kas darbojas saskaņā
ar Statūtiem, turpmāk tekstā - "Pasūtītājs", no vienas puses un  SIA „STRĪĶERI FOOD”, tās
valdes priekšsēdētājas  Modras Tarvānes personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk
tekstā – “Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti "Puses", bet atsevišķi "Puse",
pamatojoties  uz  iepirkuma  “Ēdināšanas  pakalpojumu  sniegšana  stacionāra   pacientiem  un
kafejnīcas  ierīkošana  stacionāra  ēkā”  ar  identifikācijas  Nr.  BS  2013/11 rezultātiem,  noslēdz
Līgumu, turpmāk saukts “Līgums”, par sekojošo:

1. Līguma noteikumi

1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas par cenu  LVL 1.95 / EUR 2.77 (Divi Eiro 77
centi), bez PVN par vienu gultas dienu sniegt stacionāra pacientiem
ēdināšanas  pakalpojumus  līdz  2016.gada  30.jūnijam.  Cena  var  tikt
mainīta ne biežāk kā ik pēc 12 mēnešiem un ne vairāk kā valstī fiksētais
inflācijas  procents,  pamatojoties  uz  IZPILDĪTĀJA  piestādītu,  pamatotu
lūgumu. 

1.2. IZPILDĪTĀJS  apņemas  par  saviem  līdzekļiem  nodrošināt  ar  savu
darbinieku, kurš izdalīs ēdienu stacionāra pacientiem.

1.3. IZPILDĪTĀJS  apņemas  sniegt  ēdināšanas  pakalpojumus  stacionāra
pacientiem pamatojoties uz iepirkuma Nolikuma izvirzītajām prasībām.

1.4. IZPILDĪTĀJS  apņemas  sniegt  ēdināšanas  pakalpojumus  SIA  „Bauskas
slimnīca” kafejnīcas apmeklētājiem katru dienu no pulksten 900 līdz 1700

piedāvājot dažādu ēdienu klāstu. 
1.5. Ēdienkarte stacionāra pacientiem (atsevišķi  pacientiem līdz  10 gadu

vecumam  un  pēc  10  gadu  vecuma)  nākamajai  nedēļai  jāsaskaņo  ar
slimnīcas galveno medicīnas māsu ne vēlāk kā piektdienā. Galvenā māsa
saskaņojumu  apliecina  ar  parakstu  (Ēdienkartes  forma  pievienota
Līgumam).

1.6. IZPILDĪTĀJAM  aizliegts  nomātajās  telpās  (ēdnīcas  un  kafejnīcas)  un
ārpus tām slimnīcas teritorijā, tirgot cigaretes un alkoholiskos dzērienus
(tai skaitā alu un kokteiļus). 

1.7. PASŪTĪTĀJS aprūpes nodaļas vecākās medicīnas māsas personā katru
dienu  līdz  pulksten  1500 iesniedz  IZPILDĪTĀJAM  nākošajai  dienai
nepieciešamo porciju skaitu, bet korekcijas ziņo katru dienu

- līdz  pulksten 730 paziņo IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo porciju  skaitu
brokastīm

- līdz pulksten 1100 paziņo IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo porciju skaitu
pusdienām

- līdz pulksten 1600 paziņo IZPILDĪTĀJAM nepieciešamo porciju skaitu
vakariņām

- katru dienu tiek saskaņotas zīdaiņu, bērnu un speciālās diētas.
1.8. IZPILDĪTĀJS apņemas pildīt PASŪTĪTĀJA galvenās medicīnas māsas vai

aprūpes nodaļas vecākās medicīnas māsas pasūtītās diētas.
1.9. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs kontrolēt ēdienu kvalitāti, daudzumu, kalkulācijas

lapās  norādītās  informācijas  atbilstību  faktam  un  noteiktajām  ēdiena
pagatavošanai paredzētajām produktu normām un to kopsummai, lietoto



produktu kvalitāti (jābūt kvalitāti apstiprinošiem dokumentiem) un kopējo
ēdināšanas vienas gultas dienas cenu.

1.10. IZPILDĪTĀJAM  stingri  ievētot  Latvijas  Republikā  noteiktās  sanitārās
normas  (ēdnīcas  un  kafejnīcas  telpās).  Par  pārkāpumiem  IZPILDĪTĀJS
atbild  personīgi  un  pilnā  apmērā  attiecībā  pret  trešo  personu
(pārbaudītāju).

1.11. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par to lai ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
(darbiniekiem) regulāri būtu veiktas medicīniskās apskates.

1.12. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savākt ēdienu atkritumus. 
1.13. PASŪTĪTĀJAM  ir  pienākums  noteiktā  laikā  saņemt  no  IZPILDĪTĀJA

sagatavotu  pārtiku  un  nogādāt  stacionāra  pacientiem  un  slimnīcas
darbiniekiem.  Laika  posmā  no  pārtikas  saņemšanas  līdz  izsniegšanai,
katram  pacientam  atsevišķi,  tās  kvalitāte  nedrīkst  būtiski  atšķirties
(pārtikai jābūt karstai, aukstai u.t.t.).

1.14. IZPILDĪTĀJAM kopā ar PASŪTĪTĀJU ir  tiesības kontrolēt,  lai  stacionāra
pacientiem tiktu izsniegta visa porcija pēc paredzētās normas. Par porciju
neizsniegšanu vai samazināšanu noteicējs ir pacients.

1.15. PASŪTĪTĀJS ir  atbildīgs  par  stacionāra  nodaļu  traukiem  (tikai  SIA
„Bauskas  slimnīca”  piederošajiem),  to  tīrību  un  atbilstību  noteiktajām
normām Latvijas Republikas likumdošanā.

1.16. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatojoties uz stacionāra pacientu rakstisku
sūdzību  pamata  par  nekvalitatīvu  ēdienu  vai  ēdināšanas  laiku
neievērošanu vai Līguma 1.4.;  1.9.;  1.10.  punkta neievērošanu (pēc to
izskatīšanas sasaucot trīs cilvēku komisiju) lauzt līgumu ar IZPILDĪTĀJU ar
to  dienu,  kad  ir  zināms  nākamais  ēdināšanas  pakalpojumu  sniedzējs
stacionāra pacientiem.

1.17. PASŪTĪTĀJS  neatbild  par  zaudējumiem,  kuri  var  rasties  Līguma
laušanas gadījumā.

1.18. PASŪTĪTĀJS  apņemas  savlaicīgi  veikt  maksājumus  par  saņemtajiem
ēdināšanas pakalpojumiem.

2. Pakalpojuma apmaksas noteikumi

2.1. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
2.1.1.Par  ēdināšanas  pakalpojumu  sniegšanu  stacionāra  pacientiem

pamatojoties  uz  dokumentu  par  faktiski  pieprasītajām  porcijām
Stacionāra pacientiem (pieprasa aprūpes nodaļas medicīnas māsa uz
noteiktas veidlapas) pēc rēķinā (uzrādot atsevišķi brokastis, pusdienas,
vakariņas) par faktiski veikto ēdināšanas pakalpojuma apjomu mēnesī
līdz  nākamā  mēneša  3  datumiem  –  samaksa  līdz  10.  datumam.
Pārskaitāmā summa tiek samazināta par rēķina summu, ko saskaņā ar
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu izraksta SIA „Bauskas slimnīca”.

2.1.2. IZPILDĪTĀJS  var  izrakstīt  avansa rēķinu,  ne ātrāk kā mēneša 15-tajā
dienā un ne vairāk kā 1000 LVL,  Tai  skaitā  PVN.  PASŪTĪTĀJS  rēķinu
apmaksā 5 (piecu) dienu laikā. 

2.1.3.Neparedzētu  apstākļu  gadījumā  par  samaksas  noteikumiem
PASŪTĪTĀJS ar IZPILDĪTĀJU var vienoties mutiski vai rakstiski par katru
konkrētu gadījumu atsevišķi.

3. PUŠU atbildība

3.1. Katra  PUSE  ir  atbildīga  par  tiešiem un  netiešiem zaudējumiem,  kas
viņas vai viņas darbinieku vainas dēļ radušies otrai PUSEI. 



3.2. PUSE  neatbild  par  Līguma  neizpildi,  nepienācīgu  izpildi  un
zaudējumiem,  kas  radušies  otrai  PUSEI  trešo  personu  pret  tiesīgas
darbības  dēļ,  nepārvaramas  varas  dēļ,  normatīvo  aktu  grozījumu
rezultātā,  kā  arī  valsts  un  pašvaldību  iestāžu  administratīvu  rīkojumu
izpildes rezultātā.

4. Līguma spēkā stāšanās un termiņš

4.1. Šis Līgums stājas spēkā ar 2014. gada 01.janvārī.
4.2. Šis  Līgums  ir  spēkā  tik  ilgi,  kamēr  IZPILDĪTĀJS  sniedz  ēdināšanas

pakalpojumus stacionāra pacientiem, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 30.
jūnijam (kad beidzas iepirkuma darbības laiks). 

4.3. Katra PUSE var izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot otru PUSI vismaz 2
(divus) mēnešus iepriekš. PUSĒM vienojoties, bet ne ātrāk līdz nākamais
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs var sākt savu darbību.

4.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt līgumu pirms termiņa beigām jebkurā laikā,
ja MK veselības reformu rezultātā tiek slēgta stacionāra nodaļa.

4.5. PASŪTĪTĀJS  ir  tiesīgs  lauzt  Līgumu pamatojoties  uz  šī  Līguma 1.16.
punktu,  paziņojot  par  to  IZPILDĪTĀJAM un neatlīdzinot  ar  šādu Līguma
izbeigšanu radušos zaudējumus.

4.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt līgumu pirms termiņa, ja pret pakalpojumu
sniedzēju ir uzsākts maksātnespējas process.

4.7. IZPILDĪTĀJS  ir  tiesīgs  lauzt  Līgumu,  ja  PASŪTĪTĀJS  nav  maksājis  par
saņemtajiem  pakalpojumiem vairāk kā 2 (divus) mēnešus, bet ne ātrāk
kā minēts šī līguma 4.3. punktā.

4.8. Ja IZPILDĪTĀJS vienpusēji lauž šo līgumu pirms šī līguma termiņa beigām tas maksā
līgumsodu ½ no vidējās mēneša ēdināšanas pakalpojumu summas.

4.9. Ja  PASŪTĪTĀJS vienpusēji  lauž šo līgumu pirms šī  līguma termiņa beigām (izņemot
Līguma 1.16 punktu), tas maksā līgumsodu ½ no vidējās mēneša ēdināšanas pakalpojumu
summas.  Summas,  kuras  apmaksā  PASŪTĪTĀJS,  vispirms  tiek  ieskaitītas  līgumsoda
apmaksā. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no līgumsaistību izpildes.

5. Nepārvarama vara

5.1.  Ja  rodas  nepārvaramas  varas  apstākļi  -  ugunsgrēki,  plūdi,  zemestrīces,  u.c.,  ēdināšanas
pakalpojumu  sniegšanas  laikā,  kuri  būtiski  ietekmē  Līguma  vai  tā  daļas  izpildi.
IZPILDĪTĀJS vai PASŪTĪTĀJS nekavējoties informē otru PUSI par jebkuru nepārvaramas
varas apstākļu rašanos un izbeigšanos, Līgumu var pagarināt par nepārvaramas varas laiku.

5.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmē ēdināšanas pakalpojumi netiek sniegti vai tie uz
laiku  nav  nepieciešami,  PASŪTĪTĀJS  vai  IZPILDĪTĀJS  var  pilnīgi  vai  daļēji  anulēt
Līgumu, un  šajā  gadījumā  neviena  no  pusēm  nav  tiesīga  uz kompensācijas piedzīšanu
no otras puses. 

5. Pārējie noteikumi.

5.1. Līgums ir saistošs PUŠU tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem.
5.2. Jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek izskatīti LR likumdošanā

noteiktajā kārtībā.
5.3. PUSES risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, sarunu ceļā,

bet, ja PUSES nevar vienoties - tiesā.
5.4. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šā Līguma noteikumos ir spēkā, ja

tos parakstījušas abas PUSES. 
5.5. Visi  Līguma pielikumi,  grozījumi  un  papildinājumi  ir  neatņemama šī

Līguma sastāvdaļa. 



5.6. Līgums ir sastādīts uz 3 (trijām) lapām 2 (divos) vienādos eksemplāros
no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA un viens pie IZPILDĪTĀJA. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5.7. Līgumam ir viens pielikums.

8. PUŠU rekvizīti

Pasūtītājs: Piegādātājs:

SIA „Bauskas slimnīca” SIA „STRĪĶERI FOOD”
Dārza ielā 7/1., Bauskā, „Imantas 21”-1, Bērzkalni, Īslīces pag.,
Bauskas novads, LV-3901 Bauskas novads, LV 3901 
Reģ. Nr. 43603017682 Reģ. Nr. 43603061572
A/S „SEB BANKA” A/S „SEB BANKA”
Konts: LV54UNLA0029700142810 Konts: LV74UNLA0050021241937
Kods: UNLALV2X Kods”UNLALV2X
Telefons: 63924696, fakss: 63923437 Tālrunis, fakss: 63960004 
e-pasts: b_gram@apollo.lv e-pasts: strikeri@inbox.lv

___________________________  _______________________________
                    U.Zeltiņš   M. Tarvāne
z.v. z.v.
2013. gada _____. ________________ 2013. gada ___. ________________

Pielikums Līgumam Nr. 5-53/76 no 10.12.2013.
Ēdienkarte

Ēdienkarte vienam stacionāra pacientam vecumā no 10 gadiem
Rec.Rec.

Nr.          Ēdiena 
nosaukums

1 porcija 
gramos/
gab.

                Uzturvielas (g) Enerģija
(kcal)

Cena, LVL (bez 
PVN)Olbaltumvielas Tauki Ogļhidrāti

          Brokastis

              Kopā
      Pusdienas

             Kopā
Vakariņas

             Kopā
Dienā kopā ________

mailto:b_gram@apollo.lv


Ēdienkarte
Ēdienkarte vienam pacientam vecumā līdz 10. gadiem

Rec.
Nr.          Ēdiena 

nosaukums

1 porcija
gramos/
gab.

                Uzturvielas (g) Enerģ.
(kcal)

Cena, Ls (bez 
PVN)Olbaltumvielas Tauki Ogļhidrāti

          Brokastis

               Kopā
      Pusdienas

               Kopā
      Launags

               Kopā
Vakariņas

               Kopā
Dienā kopā __ 


	Pasūtītājs: Piegādātājs:

