
Iepirkums “Medicīniskās gāzes piegāde", identifikācijas Nr. DRS 2018/29 

Līgums Nr. 13/04/2018-1-MIP 

 

HC - 18/06 
 

Daugavpilī   2018.gadā. 13.aprīlī 

 
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 “AGA”, reģ. Nr. 40003068518, juridiskā adrese Katrīnas ielā 5, 

Rīgā, tās valdes locekļa Gunta Skrīveļa un Harija Tetera personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk šajā 

Līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, apzinādamies savas 

darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma 

“Medicīniskās gāzes piegāde", identifikācijas Nr. DRS 2018/29, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

1.    LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam gāzveida produkciju, turpmāk tekstā 

“Prece”, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un tā 1.pielikumu “Finanšu piedāvājums”.  

1.2.Šī Līguma ietvaros Piegādātājs apņemas iznomāt Pasūtītājam balonus un sašķidrinātās gāzes glabāšanas 

tvertni ar gazifikācijas sistēmu (turpmāk tekstā - “Iekārta”), saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteikto specifikāciju, 

apkalpot un uzturēt Iekārtu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Balonu un Iekārtu 

nomas nosacījumi un atbildības robežas tiek atrunāti pielikumā Nr.3, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 

1.3.Ja Pasūtītājs pērk Preci balonos, kas ir Pasūtītāja īpašums, balonu nomas līgums nav jānoslēdz un Pasūtītājs 

nodod Piegādātājam balonus to uzpildīšanai vai arī to maiņai pret līdzīga standarta baloniem vienādā skaitā un 

Piegādātājam pieņemamā tehniskajā stāvoklī. 

1.4. Līguma 1.pielikumā katras Preces noteiktais daudzums var tikt samazināts vai palielināts atkarībā no Preču 

faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam. 

 

2.    LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. 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 

2018/29) maksimāli pieļaujamo summu EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit 

deviņi euro, 99 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, kas tiek aprēķināts 

saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču pievienotās vērtības nodokļa likme, Preču cenas un 

līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā 

normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preču cenas un līguma summa bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt 

grozītas. 

2.3. Puses vienojas, ka apmaksa par Preču piegādēm tiek veikta euro valūtā, atbilstoši šī Līguma pielikumā 

noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi-rēķinu, veicot pārskaitījumu uz 

rēķinā norādīto bankas kontu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā līgumā noteiktajā kārtībā 

abpusējas Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas. 

2.4. Preces cena ir gāzveida (šķidrās) produkcijas un gāzes iekārtu cena, kas noteiktas šī Līguma 1. pielikumā. 

2.5. Preces cenā ir iekļauta maksa par Preces piegādi no Piegādātāja noliktavas līdz Pasūtītāja noliktavai jeb 

Preces uzglabāšanas vietai, kas ir norādīta šī līguma 3.2.punktā. 

2.6. Līguma darbības laikā Piegādātājs nevar paaugstināt Preces cenas. 

 

3.PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Preces daudzums tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, ja Prece ir pildīta balonos, vai arī 

pēc mēraparātiem Piegādātāja rīcībā, kas uzskaita nodotās Preces daudzumu, vai pēc vienību skaita vai svara, 

ja Preci pārdod pēc skaita vai svara. 



Iepirkums “Medicīniskās gāzes piegāde", identifikācijas Nr. DRS 2018/29 

3.2. Preces piegādes adreses: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca", struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, 

Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un struktūrvienība «Plaušu slimību un tuberkulozes centrs", 18.Novembra ielā 

311, Daugavpilī. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš paziņo Piegādātājam zvanot 

līguma 3.12. punktā norādītajai kontaktpersonai līdz plkst. 11:00 par nepieciešamo preču sortimentu un 

daudzumu. Piegādātājs preču piegādi veic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. 

3.3. Preces piegādi, iekraušanu un/vai izkraušanu veic Piegādātājs, Pasūtītājs garantē Piegādātāja transporta 

drošu piebraukšanu Preces piegādes vietai. 

3.4. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst 

šī Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt 

šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. 

3.5. Gadījumā, kad Piegādātājs ir piegādājis Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, 

tā ir bojāta vai citādi neatbilst Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un minētos faktus nav 

bijis iespējams konstatēt līdz Preces izmantošanas brīdim, Pasūtītājs sagatavo un Piegādātājam iesniedz defektu 

aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības. Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi atteikties no šīs Preces piegādes un 

nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam.  

3.6. Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no akta sastādīšanas brīža, aktā noteiktajā kārtībā, 

novērš konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. 

3.7. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji) 

parakstījušas Preču pavadzīmi-rēķinu. 

3.8. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču 

pavadzīmju-rēķinu trīs eksemplāri (viens eksemplārs - Piegādātājam, divi eksemplāri - Pasūtītājam), Preču 

pavadzīmēs-rēķinos obligāti jānorāda šī līguma numurs. 

3.9. Piegādātājs garantē Preces un Preces piegādes pakalpojuma atbilstību 09.01.2007. LR MK noteikumiem 

Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” un citiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem noteikumiem. 

3.10.Puses garantē savu mēraparātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem. 

3.10. Piegādātājs un Pasūtītājs garantē, ka baloni un Prece tiks lietoti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošiem ugunsdrošības, darba drošības un citiem noteikumiem, kā arī ievērojot Piegādātāja “Drošības datu 

lapu” prasības, kas tiek pievienots šim līgumam kā 4. pielikums. 

3.11. Pasūtītāja pienākums ir rūpēties par balonu, kas ir Piegādātāja īpašums, kā par savu īpašumu. Piegādātājs 

veic iekārtu uzturēšanu, tehnisko apkalpi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 3.pielikumā 

“Atbildības dalījuma robežas" noteikto atbildības robežu ietvaros, nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam. 

3.12. Kontaktpersonas šī līguma saistību izpildīšanā: 

3.12.1. No Pasūtītāja puses: medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs, e-pasts: V.Ivanovs@siadrs.lv , 

tālr. 26495587; 

3.12.2. No Piegādātāja puses: Vadims Medžidovs, mob. tālr. +37127837775 vai stac. tālrunis: 67023922, 

e-pasts: vadims.medzidovs@lv.aga.com . 

 

4.     PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Par Preces nesavlaicīgu piegādi, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par nokavējumu 0,1% (nulle, 

komats, viens procents) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procenti) no nepiegādāto Preču summas. 

4.2. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu par 

nokavējumu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. 

4.3. Puses ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 

 

5.     NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

5.1. 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. 

mailto:V.Ivanovs@siadrs.lv
mailto:vadims.medzidovs@lv.aga.com
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5.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - 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. 

5.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīti Pušu un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai 

nesavlaicīga izpilde. 

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

tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

5.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 

(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, 

nevienai no Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

6.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma noteikto pušu saistību pilnīgai 

izpildei. Līguma darbības termiņš ir no tā spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

6.1.1. līdz Līguma 2.1.punktā norādītās maksimāli pieļaujamās Līguma summas izlietošanas dienai; 

6.1.2. 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

6.2. Ja Līguma darbības laikā netiek sasniegta maksimāli pieļaujamā Līguma summa, Pusēm vienojoties, 

Līguma darbības termiņu var pagarināt, veicot atbilstošus grozījumus Līgumā. 

 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA 

 

7.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām Pusēm vienojoties. Visi šī Līguma grozījumi noformējami 

rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas. Viens 

eksemplārs glabājas pie Piegādātāja, bet otrs pie Pasūtītāja. 

7.2. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie parakstīti gan no Piegādātāja, gan no Pasūtītāja puses. 

7.3. Abām Pusēm, Līguma 7.4. un 7.5. punktos noteiktajos gadījumos, ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī 

Līguma, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu 

tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu vai pārtraukt Līgumu par konkrētu Preces piegādi 

saskaņā ar šī Līguma 7.3. punktu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens 

no šādiem gadījumiem: 

7.4.1. notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

7.4.2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra; 

7.4.3. ja Preces lietošana izraisa ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta 

veselībai vai dzīvībai, Preces kvalitātes prasības atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītajām, 

konstatēta Preces iedarbības neefektivitāte; 

7.4.4. ja Piegādātājs nepilda šī Līguma nosacījumus. 

7.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 7.3. punktu, nosūtot 

Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

7.5.1. notikusi Pasūtītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

7.5.2. pret Pasūtītāju uzsākta maksātnespējas procedūra; 

7.5.3. ja Pasūtītājs nepilda šī Līguma nosacījumus. 

7.6. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš par 

to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts 

paziņojums. 

 

8.   CITI NOTEIKUMI 

8.1. Puses garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un 

pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

8.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. Šādas 

izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Visi šī Līguma pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas un veidoti pamatojoties 
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uz Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā un iepirkuma Nolikuma tehnisko specifikāciju. 

8.4. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību 

normatīvajiem aktiem. 

8.5. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu 

izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

8.6. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos.  

8.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas nekavējoties, bet 

ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā  paziņo par to otrai Pusei. 

8.8. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 4 (četrām) lapām divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 Līgumam pievienoti pielikumi: 

1. pielikums - “Finanšu piedāvājums”; 

2. pielikums - “Iekārtas specifikācija”; 

3. pielikums - “Atbildības dalījuma robežas”; 

4. pielikums - “Drošības datu lapa”. 
 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  
Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “AGA” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 

Tālrunis +371 65405282 +371 67023900 

Fakss +371 65405254 +371 67023901 

Reģ. Nr. 41503029600 40003068518 

Banka AS SEB Banka AS „Swedbanka” 

Bankas kods UNLALV2X HABALV22 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV72HABA0001408051510 

e-pasts sia.drs@apollo.lv 

 

  

 

 

____________________ 

valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

 

____________________ 

valdes loceklis Guntis Skrīvelis 

 

____________________ 

valdes loceklis Harijs Teteris 
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Pielikums Nr.1 
2018.gada 13.aprīļa 

Līgumam Nr. 13/04/2018-1-MIP 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
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Pielikums Nr.2 

2018.gada 13.aprīļa 

Līgumam Nr. 13/04/2018-1-MIP 

HC – 18/06 

 

Iekārtas specifikācija 
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Pielikums Nr.3 

2018.gada 13.aprīļa 

Līgumam Nr. 13/04/2018-1-MIP 

HC-18/06 

 

Balonu un iekārtu nomas nosacījumi. Atbildības dalījuma robežas 
 


