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PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 26/02/2018-1-SPP 

 

Daugavpilī,                                                   2018.gada 26.februārī 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 

41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, tās valdes locekļa 

Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personās, kuri darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavas Druka”, reģistrācijas Nr 40103780778, juridiskā 

adrese Raiņa ielā 31, Daugavpils, tās valdes locekļa Viktora Trimailova personā, kurš (-a) darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, 

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Veidlapu un citu poligrāfijas izstrādājumu piegāde”, 

identifikācijas Nr. DRS 2018/9, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā redakcijā: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma izgatavot un piegādāt:  

1.1.1. veidlapas saskaņā ar 04.04.2006. LR MK noteikumiem Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības 

kārtība” (spēkā esošā redakcijā), pēc pielikumā Nr.1 “Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktām cenām; 

1.1.2. dažādu veidu poligrāfijas izstrādājumus pēc pielikumā Nr.1 “Tehniskais un finanšu piedāvājums” 

noteiktām cenām. 

1.2. Prece tiek pārdota Pasūtītājam atsevišķās partijās tādos apjomos, sortimentā un termiņos, kurus puses 

savstarpēji saskaņo iepriekš. Preces piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, ko tas iesniedz 

Piegādātājam pa faksu, e-pastu vai telefoniski. 

1.3. Preces nosaukums, daudzums un vērtība, katrā atsevišķā partijā tiek noteikta saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem un pavadzīmi. 

2. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI 

2.1. Preces ir jāpiegādā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībai “Centrālā slimnīca”, pēc adreses 

Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījumiem. 

2.2. Katras atsevišķas partijas pārdošana tiek noformēta ar pavadzīmi, kuru paraksta pušu pilnvarotie pārstāvji 

Preces nodošanas brīdī Pasūtītājam. 

2.3. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam no pavadzīmes parakstīšanas brīža. 

2.4. Preces piegādes termiņš ir 3 (trīs) darba dienas no pasūtījuma saņemšanas. 

3. PREČU KVALITĀTE 

3.1. Preces pieņemšana pēc daudzuma notiek abu Pušu pārstāvju klātbūtnē pavadzīmes parakstīšanas brīdī un 

tālākas pretenzijas attiecībā uz Preces daudzumu netiek pieņemtas. Preces pieņemšanas laikā Pasūtītājam 

jāpārbauda Preces atbilstību pasūtījumam un pavaddokumentiem. 

3.2. Gadījumā, ja tiek atklāti slēpti defekti (Preces kvalitātes defekti), pretenzijas attiecībā par Preces kvalitāti 

tiek pieņemtas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no defekta konstatēšanas brīža. Šajā gadījumā Pasūtītājs, 

iesniedz Piegādātājam pretenziju, kurā rakstiski uzrāda Preces trūkumus/defektus. Ja atklājas un pretenzijā tiek 

fiksēta Preces zema kvalitāte, un Piegādātājs atzīst Pasūtītāja pretenzijas par pamatotām, viņam, ar Pasūtītāju 

saskaņotajā laikā, uz sava rēķina jānovērš pretenzijā norādītos trūkumus vai jāapmaina nekvalitatīvo Preci pret 

jaunu. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. pieņemt Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

4.1.2. savlaicīgi apmaksāt katru piegādāto Preces partiju Līgumā paredzētajos termiņos un kārtībā; 

4.1.3. 3 (trīs) darba dienu laikā informēt Piegādātāju un iesniegt atbilstošu dokumentu kopijas, ja:  

4.1.3.1. tiek izbeigta vai apturēta Pasūtītāja uzņēmējdarbība; 

4.1.3.2. ir iesniegts pieteikums atzīt Pasūtītāju par maksātnespējīgu;  
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4.1.3.3. sākas Pasūtītāja likvidācijas vai reorganizācijas process; vai, ja iestājas kāds cits gadījums, kas var 

apdraudēt šā Līguma izpildi. 

4.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja pienācīgu šī Līguma noteikumu izpildi. 

4.3. Piegādātājs apņemas: 

4.3.1. pārdot Pasūtītājam Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, par cenām, kas ir norādītas  “Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr. 1). 

4.3.2.  Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt iepirkumā piedāvātās cenas. Ja šī punkta 

noteikumi tiek pārkāpti, Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi pārtraukt Līguma darbību.  

4.3.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma norādīt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rekvizītus: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” 

Reģ. Nr. LV 41503029600 

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417 

Iestādes kods 0500 - 20401 

4.4. Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja pienācīgu šī Līguma noteikumu izpildi. 

5. LĪGUMCENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI 

5.1. Pasūtītājs maksā par Preci atbilstoši iepirkuma rezultātiem un saskaņā ar “Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” (Pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, norādītājām cenām.  

5.2. Līguma summu veidos visu to piegādāto Preču summa, ko Pasūtītājs iegādāsies Līguma darbības laikā, 

ievērojot Pielikumā noteiktās Preču cenas, bet tā nedrīkst pārsniegt Iepirkuma (identifikācijas Nr. DRS 2018/9) 

maksimāli pieļaujamo summu EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 euro centi), neieskaitot pievienotās 

vērtības nodokli, turpmāk – PVN, kas tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

5.3. Pasūtītājs veic apmaksu par faktiski saņemto preci.  

5.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veic apmaksu par katru pavadzīmi ne vēlāk, kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Preces pieņemšanas un Preču pavadzīmes parakstīšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norēķinu kontā. 

5.5. Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas summa pārskaitīta Piegādātāja bankas 

norēķinu kontā. 

5.6. Ja apmaksas noteikumi netiek izpildīti pienācīgā veidā, tad Piegādātājs ir tiesīgs nepiegādāt pieteikto Preci, 

līdz tādam brīdim, kamēr tiks veikta apmaksa pilnā apmērā saskaņā ar līgumsaistībām. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

6.1. Visi ar šo Līgumu saistītie strīdus jautājumi, kas radušies starp pusēm, tiek risināti uz savstarpējas 

vienošanās pamata. Gadījumā, ja šādu vienošanos nevar panākt, jebkuras domstarpības, strīds vai prasības, kas 

izriet no šā Līguma vai, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirtas saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumdošanu. 

6.2. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.2. punkta kārtībā saskaņoto trūkumu novēršanas noteikto termiņu, 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nekvalitatīvās 

Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nekvalitatīvās Preces 

summas. 

5.2. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 

% (nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nepiegādātās Preces summas. 

5.3. Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības piemērot 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi neapmaksātās Preces rēķina 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātās Preču 

rēķina summas. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma 

noteikumu izpildīšanu. 

5.5. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies 
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prettiesiskās rīcības rezultātā un ir konstatēta dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, 

zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un 

nodarītajiem zaudējumiem. 

5.6. Piegādātājs kompensē Pasūtītājam vai tā darbiniekiem jebkurus zaudējumus, kas radušies tāpēc, ka 

Piegādātājs nav ievērojis normatīvo aktu prasības.  

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, IZMAIŅAS, TĀ LAUŠANA  

UN ATKĀPŠANĀS NO TĀ 

7.1.  Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz iestājas viens no šādiem 

nosacījumiem:  

7.1.1. Pasūtītājs ir izlietojis Līguma 5.2. punkta noteikto Līguma kopējo summu;  

7.1.2. pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.  

7.1.3. Ja Līguma darbības laikā netiek sasniegta maksimālā Līguma summa, Līguma darbības termiņu var 

pagarināt, veicot atbilstošus grozījumus Līgumā. 

7.2. Grozījumus un labojumus dotajā Līgumā, ja tie tiek panākti Pusēm vienojoties, noformē rakstveidā un 

pievieno dotajam Līgumam kā neatņemamu sastāvdaļu, izņemot gadījumu, kas paredzēts šī Līguma 4.3.2. 

apakšpunktā. 

7.3. Šis Līgums var tikt lauzts pēc Pušu abpusējas vienošanās.  

7.4.   Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt šī Līguma darbību, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja 

Pasūtītājs nepilda šī Līguma nosacījumus. 

7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt šī Līguma, darbību, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš brīdinot Piegādātāju, ja 

Piegādātājs nepilda šī Līguma nosacījumus.  

7.6. Šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu vai lauztu no brīža, kad Puses izpildījušas visas savstarpējas saistības un 

veikušas visus savstarpējos norēķinus. 

 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību 

neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas 

un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

8.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā 

arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu 

iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību neizpilde, vai 

nesavlaicīga izpilde. 

8.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par 

tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

8.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 

kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai 

no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas un 

vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai  attiecībā uz Līguma priekšmetu. 

9.2. Kādām no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai 

vadītāji, vai kādi Līguma noteiktie pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet 

ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laika rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta 



Iepirkums “Veidlapu un citu poligrāfijas izstrādājumu piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2018/9 

4 

 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līguma esošo informāciju par 

otro Pusi.  

9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību 

pārņēmējam.      

9.5. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

9.6. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma šā Līguma 

noteikumu izpildes gaitā 

9.7. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.  

9.8. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas pušu pilnvarotās personas:  

9.8.1. No Pasūtītāja puses: ražošanas plānotāja Svetlana Parfjonova, tālr.+371 65405178; fakss: 

+37165405254; e-pasts: s.parfjonova@siadrs.lv. 

9.8.2. No Piegādātāja puses: klientu apkalpošanas speciāliste Ilga Rakitska, tālr.: 654 44263, 29104732 e-

pasts: d-druka@ d-druka.lv. 

9.9. Pilnvarotajam personām nav tiesību izdarīt labojumus Līgumā un tā pielikumos. 

9.10. Līgums sastādīts latviešu valoda uz 4 (četrām) lapām, divos identiskos eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. Līgumam pievienots pielikums Nr.1 “Tehniskais un finanšu piedāvājums” uz 2 

(divām) lpp.  

 

10. Pušu juridiskās adreses, maksājumu rekvizīti un paraksti 

 

    Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Daugavas Druka” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 Raiņa ielā 31, Daugavpils, LV-5401 

Tālrunis +371 65405282 65444263, 29104732 

Fakss +371 65405254 65444263 

Reģ. Nr. 41503029600 40103780778 

Banka AS “SEB Banka” AS “SEB Banka” 

Bankas kods UNLALV2X UNLALV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV69 UNLA 0050 0220 9941 0 

e-pasts sia.drs@apollo.lv d-druka@d-druka.lv  

  

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

____________________ 

 valdes loceklis Viktors Trimailovs 

 

mailto:s.parfjonova@siadrs.lv
mailto:sia.drs@apollo.lv
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Pielikums Nr.1 

2018.gada 26.februāra 

piegādes līgumam Nr. 26/02/2018-1-SPP 

 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
 


